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Welkom
Van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk samenwerken
Online welkom

In alle IBP-VP gebieden wordt inmiddels hard gewerkt aan uitvoering van
de opgestelde plannen. De onderlinge overheden zitten inmiddels bij
elkaar aan tafel, vaak ook met vele andere partners. Dat is een grote winst
en zo worden goede stappen gezet. Maar: zijn we er nu als het gaat om
interbestuurlijk samenwerken? Of stemmen we vooral af? Hoe komen we
tot effectieve samenwerking? Deze vragen stonden centraal in de
Werkplaats Vitaal Platteland op 24 september.
Tweede online Werkplaats
Dit was de tweede online editie van de Werkplaats Vitaal Platteland. Zo’n
100 deelnemers namen gedurende de dag deel aan verschillende online
sessies: sommigen van begin tot eind, andere een deel. Rode draad van de
dag was het maken van de stap naar de uitvoering en de lastigheden die
daarbij komen kijken. En wat is de rol van managers en leidinggevenden
daarbij?

Merlijn Ballieuxvan deVeranderbrigade prikkelt ons in zijn opening:is het echt
samenwerken dat we doen of zijn we vooral nog aan het afstemmen? Tijdens de
lunch deelde hij zijn visie.
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Deelsessie 1: Van pilot naar generiek beleid 1/3
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?
We gingen in gesprek over deze vraag aan de hand van de casus van het
IBP VP-gebied EemsDollard. Zij experimenteren met het ophogen van
landbouwgrond met slib uit het EemsDollard-estuarium. Fred Haarman,
programmamanager toepassingen slib binnen het programma
EemsDollard 2050, vertelt over meer het project en hun zoektocht naar
manieren om op te schalen. Die zoektocht spitst zich op drie elementen:
1) Hoe krijgen we de landbouw actief mee? 2) Hoe geven we het
eigenaarschap van de financiering vorm. Het ophogen van
landbouwgronden is kostbaar en de baten liggen bij verschillende
partijen en 3) Welke wet- en regelgeving speelt mee, welke
experimenteerruimte hebben we nodig en hoe komen we van
experimenteerruimte naar generieke wetgeving?

Anne Loeber, PBL/VU, presenteert vervolgens het denkkader binnen de
lerende evaluatie gebruikt wordt om naar verandercasussen te kijken (zie
volgende slide). In het denkraam staat de driehoek ambitie-leervraagactie centraal. Door te kijken wat de samenhang is tussen deze elementen
komen kernvragen bovendrijven die beantwoord moeten worden om in
dit geval toe te werken naar een succesvolle opschaling van de pilot. Dat
levert vragen op die als: Hoe zorg je dat kosten nu gedragen worden door
partijen die baten ervan hebben op langere termijn? Aan de hand van het
denkraam gaan we in gesprek.
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Legenda

Ja, hangt
samen: hoe? …
“omdat
Nee, hangt (nog)
niet samen:
waardoor? “want …

Van pilot naar generiek beleid: ‘interbestuurlijk samenwerken’

De casus Vloed / Eems-Dollard gezien vanuit het transformatie-denkraam
Hangt dit samen? Ja/nee
De benoemde ambitie om het slib in
te zetten op het land vraagt om een
financiële onderbouwing.

Hoe landbouwsector
actief mee?

Hoe kunnen we
eigenaarschap en
cofinanciering
organiseren?

Ketenoptimalisatie
van toepassing naar
rendabele business

Omgeving / Financieel
Hoe zorg je dat kosten nu
gedragen worden door partijen
die baten ervan hebben op
langere termijn?
Leervraag
H e gani e en e he
financieel terwijl er veel
verschillende batenhouders zijn
met financieel voordeel op de
lange e mijn
H e be ekken e de mge ing
meer vraaggestuurd, terwijl de
baten verspreid en deels ver
eg liggen

Ambitie
- Eems-Dollard estuarium
ecologische kwaliteit van
verbeteren
- Goede landbouwgronden,
hogere opbrengst
- Reductie CO2 emissie
- Duurzame waterhuishouding

Hangt dit samen? Ja/nee

Toelichting: In huidige geplande
acties is de link met CO2 reductie,
waterhuishouding, bodemdaling
en de omgeving nog impliciet

Hangt dit samen? Ja/nee
Toelichting:

Actie
Ve kenning
chaling h gen
landbouwgronden en kleirijpen
dijk e e king
Meekoppelkansen uitwerken
financieringsconstructies
inventariseren

Actie-agenda aanvullen!
• .. Wat wie?
• ..
• .. Wat wie?
• ..
• ..

Deelsessie 1: Van pilot naar generiek beleid 3/3
Inzichten en lessen:

•

Veel van de kosten die je op kortere termijn moet maken, leveren
baten op die de partijen pas op de (veel) langere termijn ervaren. Die
doelen en lange-termijn-baten moet je met z’n allen voelen en ervaren;
je steeds in het oog houden en boven de financiering stellen.

•

Benut de Omgevingsagenda Noord, als podium om de
interdepartementale opgaven te adresseren. Hier helpt het IBP
VP ook al als trekker die zich verantwoordelijk voelt; ook voor
oplossingen op de langere termijn.

•

Het inzichtelijk maken van de voordelen voor de landbouw is vrij
eenvoudig, maar baten in vorm van bijv. verminderde CO 2-uitstoot en
verbeterde waterhuishouding zijn lastiger. Juist op deze punten de
verschillende overheden de handen moeten ineenslaan. Dat vergt
gezamenlijk optrekken én financieren.

•

Concrete adviezen voor financiering: “Zet je project in de
etalage, denk out-of-the-box, meld je aan bij de
Waddenvereniging of misschien zelfs wel Postcodeloterij”

•

Een “decision making community” kan helpen en dienen als
cement om samen aan de slag te gaan: maak een groep
gezamenlijk eigenaar van het vraagstuk over langere termijn,
i.p.v. dat je betrokken partijen gescheiden afrekent.

•

Het opschalingstraject loopt in dit project bewust parallel met de pilot.
Dat verkort niet alleen de doorlooptijd van het programma, het helpt
ook om lessen uit de pilots direct mee te nemen in de opschaling.

•

Financiering vanuit de overheid is in Nederland erg verkokerd,
vanwege de vier overheidslagen die elk traditioneel gezien inzetten op
sectoraal beleid.

We ke me e eel i di id ele b dge h de e aag je
ce
Zolang je pilot afhankelijk is van een groep welwillende mensen,
d he
i ee b ede e haal
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Deelsessie 2: Het boerenerf centraal (1/4)
Een boer ziet veel programma s projecten beleid en wet- en regelgeving op zich af komen. Welke impact heeft dat voor zijn dagelijkse
praktijk? Hoe kunnen we als overheden zó samenwerken dat deze
veelheid beter behapbaar en we hem beter kunnen faciliteren?
Wat komt er af op een boerenerf

zie pagina

De workshop startte met de veelheid aan beleid, programma’s en
projecten die van invloed zijn op een boerenerf. Deze zijn gevat in een
illustratie, zie pagina 8.

en wat doet dat met een boer Persoonlijk appèl (zie ook pagina 9)
In een persoonlijk appèl reageerde boer IJsbrand Snoeij van
Zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld, op deze veelheid. “Allereerst, ik
ben heel trots op mijn bedrijf en mijn werk als boer. Ik ben boer omdat ik
wil werken met mooie producten, met mensen en met natuur. Ik heb een
mooi en duurzaam zorgbedrijf.”
“Het effect van al die wet- en regelgeving, programma’s en projecten is
echter vooral dat er heel veel controlerende instanties op het erf komen.
Het frustreert - en het put ook echt uit - dat je als boer steeds meer te

maken hebt met regelgeving, inspectie en bureaucratie. Controle is
goed, maar vaak is het gericht om risico’s in te dekken van de instantie
die inspecteert. We richten ons veel op de normen, bijna niet meer op de
waarden. Er wordt vergeten waar we het eigenlijk voor doen. Niemand
vraagt me of ik het boeren nog leuk vind. Niemand vertelt of ik een
goede boer ben. De controles gaan alleen over deelaspecten.
Deelnemers reageren: Hier is sprake van een botsing tussen
systeemwereld en leefwereld. Het roept de vraag op hoe we naar
samenwerking op doelen kunnen komen

Als je z veel gecontroleerd wordt krijg je automatisch het gevoel
dat je je moet verdedigen vervolgt IJsbrand Snoeij, “al die controles,
die doen iets met je als mens. Hoewel ik weet dat mijn bedrijfsvoering
aan de regels voldoet, krijg je toch automatisch het gevoel dat je je moet
verdedigen. Dat is niet prettig en komt niet ten goede aan
samenwerking en verdere ontwikkeling van het bedrijf”.
Download de illustraties of bekijk ze op pagina 8 en 9

Wat komt er
allemaal op
een erf af…

8

… en wat
doet dat
met een
boer?

De illustratie is de oogst van de
workshop Boerenerf Centraal op
24 september.
Tekenaar: Jutta Raith.
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Deelsessie 2: Het boerenerf centraal (4/4)
Inzichten en conclusies

Het appèl van IJsbrand maakt indruk op de deelnemers, zo blijkt uit
reacties. IJsbrand is positief: “Het is belangrijk dat we hier met elkaar
over kunnen praten. Het is fijn om mijn verhaal eens te kunnen delen.”
Noud Dumoulin, ministerie BZK: “Binnen één ministerie weten we elkaar
al niet te vinden tussen al die programma s, laat staan tussen
departementen en met overige overheden. NOVI zou daar nu
verandering in moeten brengen. Maar, gaat dat ook inderdaad zo
werken? Voor mij is de vraag nu: wat moeten we bij die NOVI doen wil
het voor een ondernemer wél beter werken?”
Giske Warringa, projectleider in boerin uit Drenthe, vult aan: “Boeren
willen best werken aan biodiversiteit en andere zaken. De oplossingsrichting is dat je boeren weer meer aan zet brengt, om doelen te halen.
Wij kennen onze grond heel goed, maar we zijn nu veel tijd kwijt aan
puzzelen hoe met de regels om te gaan.”
Er worden vervolgens verschillende goede voorbeelden gedeeld uit
gebieden. Er zijn talloze projecten waar gebiedsgericht samenwerking is
tussen boeren en andere partijen. Er vindt op veel plekken succesvol

onderling gesprek plaats tussen agrariërs en overheid over gezamenlijke
doelen en ambities.
De resterende vraag waarmee deelnemers deze workshop verlaten is:
Wat kunnen wij samen doen in alle ontwikkelingen rondom NOVI,
GLB en bijvoorbeeld de nieuwe mestwetgeving - om de veelheid aan
controles, instanties, toetsingen op normen te verminderen en meer
te sturen op doelen?
•

Dat vraagt onder meer veelvuldig bespreekbaar maken in
projectgroepen en bij collega’s die hier aan werken. Bespreekbaar
maken, expliciet maken, op de agenda zetten, doorvragen,
agenderen. Bijvoorbeeld met hulp van de illustraties op p8 en p9.

•

“Het verlangt een totaal andere houding van ons als ambtenaren;
minder controlerende houding, maar meer meedenken.”

Als ondernemer zou mijn droom zijn om zelf een integraal plan te
schrijven en in te dienen. En, dat op basis daarvan gekeken wordt of
je voldoende gedaan hebt Giske Warringa
Download de illustraties of bekijk ze op pagina 8 en 9

Deelsessie 3: 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. Met een integrale en
gezamenlijke leer- én doe-aanpak werken de partijen in het gebied
intensief met elkaar samen. Hoe doen ze dat?

•
•

•

Download de presentatie van Natasha Groot (pdf)
Lees hier het Essays van NSOB: Verdeel(de)
verantwoordelijkheid, een reflectie op samenwerking rond
droogte in Achterhoek (2020).
Lees meer over het prille begin van de samenwerking:
Loslaten wat je weet (pdf).

Natasha Groot, provincie Gelderland, vertelt hoe de partijen in de
Achterhoek de problematiek samen verkennen, hoe ze zoeken naar
oplossingen. Tussen september 2019 en september 2020 is toegewerkt
naar een aanpak die breed bestuurlijk gedragen wordt. Droogte wordt
hierbij gezien als impuls om anders naar de samenhangende
knelpunten in het gebied te kijken en daarmee ook naar hoe we
samenwerken in het gebied. Essentie: er is geen heel duurzame, en
tegelijk snelle oplossing denkbaar. Het is complex. Het gaat om
transities van heel het gebied. Het vraagt iets van iedereen die in het
gebied woont en daar een rol heeft: natuur, landbouw, ruimte,
water(winning).
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Deelsessie 3: Een klimaatrobuuste Achterhoek
(2/2)
Inzichten en handvaten
•

Bart Beukema, provincie Overijssel: Waterproblematiek wordt een
gebiedsopgave. Daarmee wordt het ook een ruimtelijke opgave.
Frank van Dam: Belangrijk is daarom dat problematieken zoals water
veel meer leidend moeten worden binnen het omgevingsbeleid.

•

Jan ten Tije, Stimuland: Werken vanuit een gezamenlijke
probleemerkenning. Inleven in het hele systeem en daarvandaan tot
een oplossing komen.

•

Wim Stegeman, Waterschap Vechtstromen: Samen zoeken naar
antwoorden op de vraag: wat zijn ontwikkelmogelijkheden voor de
landbouw? De urgentie rondom water wordt steeds meer gevoeld:
’’beter 1 dagen later het land op kunnen dan in de zomer te weinig
water.’’ Hoe kunnen landbouw, water en natuur elkaar versterken?
Daarin zijn goede praktijkvoorbeelden essentieel.

•

Tijdens de deelsessie werd de problematiek herkend vanuit andere
gebieden. Daarvoor zijn de lijntjes gelegd.

Nie a i eige e ec ief e ige maa ee l i e e e i le e i
het hele systeem. Vanuit daaruit een prototype ontwikkelen richting een
ie
eem Jan ten Tije
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LunchgesprekVan interbestuurlijk afstemmen
naar interbestuurlijk samenwerken (1/2)
Terwijl iedereen genoot van een zelfgemaakte lunch ging Suzan Klein
Gebbink in gesprek met Merlijn Ballieux van de Veranderbrigade.
Merlijn schreef een prikkelende blog over grenzeloos samenwerken
binnen de (Rijks)overheid Aanleiding om eens met hem door te
praten over zijn visie op interbestuurlijk samenwerken.

Maar kan dat wel, écht samenwerken?
Jazeker, maar dat vraagt wel een andere mindset. Ik zag veel
ongeschreven regels, die echt samenwerken in de weg staan, bijv.
loyaliteit aan de top of het eigen organisatieonderdeel.

Merlijn, je hebt als bestuurskundige dat samenwerken tussen
overheden bestudeerd. Je conclusie: eigenlijk is er helemaal geen
sprake van samenwerking. Dat is een stevige uitspraak! Vertel.
Ik heb mijn onderzoek met name bij de Rijksoverheid gedaan. Daar zie
je dat een deel van de ambtenaren vooral gericht is op het politieke
proces: hoe ondersteun ik mijn minister het beste? De stukkenstroom,
het afleggen van verantwoording, de agenda afwerken. Dat gaat ten
koste van het centraal stellen van de opgave zelf. Dan ben je meer aan
het afstemmen dan aan het samenwerken.

Belangrijk is om te investeren in de autonomie van de groep die
samenwerkt. Investeer in de relaties én maak de belangen van de
organisaties expliciet. Dan gaat het ook over de cultuur van jouw
organisatie: waar word je op afgerekend? Dat soort zaken blijven nu
impliciet.
En ga met elkaar in gesprek over: wat is het doel van de
samenwerkingen. We denken vaak dat we hetzelfde doel voor ogen
hebben, maar in werkelijkheid liggen die beelden nog vaak uiteen.

Wat helpt dan? Stilstaan bij het groepsproces: hoe willen we dit overleg
voeren? Wat vinden we écht belangrijk. Maak dat met elkaar
bespreekbaar.
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LunchgesprekVan interbestuurlijk afstemmen
naar interbestuurlijk samenwerken (2/2)
Heb je nog tips of suggesties voor ons, in onze zoektocht naar
interbestuurlijk samenwerken? In je blog schrijf je: Rijk, stop maar
gewoon met nieuwe programma s en beleid maken doe eens paar
jaar niks en geef de regio s de tijd voor de uitvoering

Als overheid hebben we de neiging om risico’s uit te sluiten. Maar
risico’s zijn niet te vermijden, dus zorg dat je ze insluit in je proces.

Er is een enorme kloof tussen de productie van de Rijksoverheid en de
verwerkingscapaciteit in de uitvoering. In regio’s hoor je vaak ‘was een
paar minuten komen kijken en dan wist je dat dit niet ging werken’.
Daarnaast stapelen de veranderingen zich op. Het ontwikkelen van het
beleid in Den Haag gaat veel sneller dan het realiseren ervan in de
praktijk.
Onbekend maakt onbemind. Doordat de voeling met de uitvoering mist
in Den Haag of bestuurslagen of departementen elkaar niet goed
kennen, kunnen ze zich ook niet goed in elkaar verplaatsen.
Mijn advies zou zijn: begin gewoon, ga het doen en durf vanuit het
verschil te denken. We hebben de neiging te zoeken naar een
blauwdruk, maar de ideale vorm voor samenwerking is er niet en die
verschilt per regio. Kijk naar wat helpt. Soms moet je een beetje lef
hebben.

Lees het blog van Merlijn Ballieux: Grenzeloos samenwerken is zelf op
de foto gaan staan.
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Inzet WUR bij kennisvragen
In alle IBP VP-gebieden speelt kennis een belangrijke rol bij
toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. Veel gebieden lopen
daarbij tegen kennisvragen aan. Onlangs is Wageningen
Universiteit aan de slag gegaan om de gebieden een stapje verder
te helpen in hun zoektocht naar het antwoord op die vragen.
Thomas Mattijssen gaf een toelichting op het project dat
Wageningen UR momenteel uitvoert en vertelde hoe WUR de
gebieden kan helpen. WUR gaat aan de slag aan de hand van actieonderzoek. Dat betekent dat de onderzoekers samen met een
betrokken gebied kijken welke kennisvragen er spelen en hoe de
WUR kan bijdragen om deze verder te helpen. Dat kan bijv. door het
helpen formuleren van een onderzoeksvraag of kennisagenda. Maar
ook door concreet te kijken of deze vraag elders al is beantwoord of
hoe en waar deze onderzoeksvraag het beste onderzocht kan
worden.
In totaal heeft de WUR ruimte om 3-5 gebieden verder te helpen. De
lessen en inzichten die dat oplevert worden gedeeld in de
Werkplaats.

Download de presentatie van Thomas Mattijssen
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Deelsessie 4: Voor de oogst van morgen (1/2)

Het netwerk ‘Voor de oogst van morgen’ verbindt personen en organisaties die leiderschap nemen in de
verduurzaming van het landbouw-en voedselsysteem en gezamenlijk de evenwichtige transitie daarvan
versterken en versnellen.
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Deelsessie 4: Voor de oogst van morgen 2/2
Voor de oogst van morgen is een leiderschapsnetwerk rond de
verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Ook dit
netwerk werkt aan de hand van Theory U. In deze workshop liet
Dieter Vandenbroeck ons zelf ervaren wat Theory U kan opleveren en
wat het betekent om vanuit persoonlijke aandacht en
nieuwsgierigheid het gesprek aan te gaan.

We starten de sessie met een korte meditatie. Want in de drukte van
alledag hebben we vaak de neiging om van het ene overleg naar het
andere te gaan. Wat betekent het als je echt de tijd en aandacht neemt
voor de ander en het gesprek. In het netwerk Voor de oogst van morgen
nemen de deelnemers, volgens de uitgangspunten van Theory U, deel
vanuit hun eigen persoonlijke motivatie en drive. En dus stelde Dieter
ons ook de vraag: wat drijft jou? Welke verandering wil je persoonlijk
realiseren? En wat ervaar je op dit moment als grootste hindernis om die
verandering te realiseren?

Inzichten en handvaten

•

Het kost tijd om elkaar te leren begrijpen. Maar als je daar eerst de tijd
voor neemt, wordt het later makkelijker om dingen samen voor elkaar
te krijgen.

•

Tijd is altijd een beperkende factor. Toch helpt het om, hoeveel tijd je
ook hebt, die verdieping op te zoeken. Om écht even te luisteren naar
Gebiedsproject
Landgoed
wat de ander te
vertellen heeft,
wat hemTwickel
drijft en hoe hij in het proces
zit. De verdieping die dat oplevert, brengt je dichter bij de lastigheden
of dilemma’s die de verandering tegen houden.

•

Om een gedeeld beeld te krijgen van een systeem of gebied maakt
Theory U gebruik van 3D-modeling: met de groep bouw je het systeem
na met papier, voorwerpen of Lego. Zo leer je elkaar én het systeem
waarin je opereert beter begrijpen.
Deelnemen aan Voor de oogst van morgen is voor mij een groot cadeau. In
meerdaagse bijeenkomsten ontwikkelde ik met anderen ik niet kende een
gezamenlijk beeld het landbouwvraagstuk. We leerden elkaar steeds beter
begrijpen en het leverde mij relaties op die mij nu in de praktijk helpen om de
transitie een stapje verder te brengen. – John van Duursen, LTO Noord
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Deelsessie 5: Gezamenlijk optrekken richting
kringlooplandbouw (1/2)
Tijdens de vorige werkplaats constateerden we dat er verschillende
ideeën zijn bij kringlooplandbouw. Wat kunnen we vanuit IBP VP als
gezamenlijke overheden doen om kringlooplandbouw te faciliteren?
Weergave van het gesprek
Wat is Kringlooplandbouw eigenlijk? Mensen hebben uiteenlopende
beelden bij kringlooplandbouw, van gesloten kringloop tot
bedrijfssysteem in balans met bodem en omgeving. Deelnemers zien dat
kringlooplandbouw ook zou kunnen bijdragen aan regionale ketens en
kringlopen en meer ruimte voor agrarisch ondernemers om zelf keuzes
te maken, ‘zolang de kringloop maar klopt’.

Bart Beukema, provincie Overijssel, tempert de verwachtingen. “Ik denk
ook dat kringlooplandbouw meerwaarde biedt, maar laten we niet de
illusie hebben dat je alles op kunt lossen met kringlooplandbouw. We
moeten oppassen dat kringlooplandbouw niet een verzinsel is van de
Rijksoverheid om echte beslissingen op het platteland uit te stellen”. Er
volgt een levendige discussie.

Fokie Flapper, Realisatieteam Kringlooplandbouw van LNV: “Er zijn
meerdere vormen denkbaar, het gaat erom hoe we als overheden ruimte
geven aan diversiteit. Agrarische bedrijven zijn zeer verschillend. Dat
vraagt maatwerk. Het is heel nadrukkelijk niet het doel van LNV om een
definitie uit te rollen over Nederland. We moeten vooral boeren zelf erbij
betrekken; wat is kringlooplandbouw volgens hen en wat werkt?”
Inzichten en conclusie

Deelnemers hebben de behoefte om ook als overheden aan de gang te
gaan met beelden en denkbare richtingen voor kringlooplandbouw. Als
een ontwerpend proces. Martijn Mulhof, provincie Overijssel: “De
beelden rondom kringlooplandbouw zijn nog te technisch. Het is
belangrijk om er meer gezamenlijke beelden en ideeën bij te krijgen.
Dan gaat het wat gaat leven.” Anderen delen dat. “In onze gebied zijn
boeren aan de slag met kringlooplandbouw, maar niemand weet waar
het naar toe moet. We willen hen verder helpen, faciliteren of uitdagen,
maar weten niet hoe.”
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Deelsessie 5: Gezamenlijk optrekken richting
kringlooplandbouw 2/2
Wat kunnen we samen doen als overheden?

Conclusies

•

Op zoek naar ruimte in wet- en regelgeving

•

Op zoek naar KPI’s

•

Faciliteren, bij elkaar brengen, overheden/Rijk voor kaders/landelijk
beleid, faciliteren kennis uitwisseling.

Martijn Mulhof: “Kijk waar het enthousiasme zit en benut dat”.
“Overigens is het niet altijd nodig om iets met alle vier de
overheidslagen aan te pakken.”

•

“Pak met overheden die zaken op, die anders niet opgepakt worden,
bijvoorbeeld precisielandbouw en afspoeling pesticiden.”

•

Olaf Griffioen (gemeente Schouwen-Duiveland): “Living Lab
Schouwen-Duivenland laat zien dat als je problemen isoleert je
niet verder komt. We moeten samen in gesprek gaan en blijven,
over grote toekomstige problemen

•

Marco Peeters (IBP VP Zuidoostelijke Zandgronden) wijst op een
proeftuin waarbij vijf varkensbedrijven samen werken het aan
terugdringen van emissies. Bij dit gezamenlijke concept wordt de
overheid gevraagd om mee te denken over het monitoringssysteem.
Zie burgerinitiatieven, stimuleer deze en haak ze bij het Rijk aan is
zijn advies.

Fokie Flapper: “IBP VP biedt kans/structuur voor lokale overheden om
geregisseerd aan de slag te gaan om losse individuele problematiek om
te vormen naar gebiedsgerichte en gezonde toekomst problematiek.”
Bart Beukema: “IBP gericht elkaar aanvullen, het Rijk schept daarbij de
voorwaarden.”
Fokie Flapper: “Gezamenlijk een droom hebben, daar draait het om!”

Tot slot
Er is behoefte om als overheden meer gezamenlijkheid te ontwikkelen in
de weg naar kringlooplandbouw. Het IBP VP is op dit moment het meest
voor de hand liggende gremium om hier initiatief voor te nemen.
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Deelsessie 6: Verdienen aan diensten, KPI als
model? (1/2)
Hoe zorgen we dat de boeren een goed inkomen verdienen, de bodem
vitaal is, kringlopen zijn gesloten en de landbouw duurzaam en
circulair is?
Welke kansen het belonen op basis van kritische prestatie indicatoren
(KPI s) uit biodiversiteitsmonitor? En wie heb je nodig van de markt
en de overheid om dit handen en voeten te geven? In deze deelsessie
hebben we gekeken wat bij projecten als Brabantse Bodem is geleerd.
Hoe zorgen we dat de boeren een goed inkomen verdienen, de bodem
vitaal is, kringlopen zijn gesloten en de landbouw duurzaam en circulair
is? Deze vraag staat centraal in het programma Brabantse Bodem waar
Jan Buys enthousiast over vertelt. Samen met de provincies, Brabantse
Milieufederatie, LTO en boeren zoeken ze naar een eenvoudig systeem
die boeren kan belonen op basis van prestaties. Hiervoor gebruiken ze
de KPI’s uit de bestaande biodiversiteitsmonitor.

Hij ziet het als uitdaging is om het systeem eenvoudig te maken maar wel
gericht op het gebied. Verleiding is groot om gebiedsspecifieke indicatoren
te maken, maar dat maakt het systeem niet eenvoudig: een dit is dus
‘oefening in zelfbeheersing’.
Hiddo Huitzing (PBL) koppelt met het transformatiedenkraam, ambitie aan
actie. Bij de KPI’s blijven checken of bij de acties antwoord wordt gevonden
op de leervragen.
Mariska Harte (LNV) vertelt dat aan dat LNV ook de mogelijkheden van
KPI’s verkent om beleidsdoelen te bereiken. Welke KPI’s hebben effect op
welke beleidsdoelen en kunnen we dit verbreden naar de kringloop
landbouw? In het onderzoeksprogramma LIFE IP onderzoekt het ministerie
de toepassing van KPI’s bij natuurinclusieve landbouw in het gebied.
Download de presentaties van Jan Buys (pdf) en Hiddo Huitzing (pdf).
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Deelsessie 6: Verdienen aan diensten, KPI als
model? (2/2)
Inzichten en conclusies

•

Meerdere initiatieven zijn er in Nederland die met KPI’s en
biodiversiteitsmonitor aan de slag gaan (bijvoorbeeld Collectief
Groningen West in het Westerkwartier, de Zuidwestelijke delta in
Zuid Holland. LBI en Frank Verhoeven hebben verschillende
onderzoeken naar KPI’s.

•

Met KPI’s wordt de boer aangeproken op het ondernemersschap. De
prestatie wordt beloond, de weg er naar toe bepaalt de boer zelf.

•

KPI’s zijn oefening in zelfbeheersing. Gebruik KPI’s uit bijvoorbeeld
de iodiversiteitsmonitor, en ontwikkel zo min mogelijk
gebiedsspecifieke indicatoren.

•

Gebruik een gezamenlijke taal, door een bestaand systeem als
biodiversiteitsmonitor te gebruiken. ‘de kracht van lokaal, maar wel
met een gemeenschappelijke taal’

Probeer te leren van elkaar en niet telkens iets nieuws te maken. Bij
verschillende overheden behoefte om prestaties te vertalen naar
naar beloning.

•

Waarom een boer belonen voor iets wat hij gewoon hoort te doen?
Die discussie juist goed voeren en goede keuzes maken. En daarbij
ondergrens bepalen zodat je geen cherry picking krijgt.

Hoe kunnen we verder aan kennisdeling doen binnen IBP VP om tot
gezamenlijk set KPI’s te komen en de vergoedingen die daarbij
horen?

•

In het IBP VP kan dit omdat het uitwisselen en delen van initiatieven
helpt om eigen gebiedsprogramma verder te krijgen. Niet kijken
naar LNV voor regie, maar juist gezamenlijk ontwikkelen.

•

•

•

Wat beloont de markt en wat de overheid: op zoek naar andere
geldstromen en besparingsstromen.
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IBP VP-café over de rol van managers en
leidinggevenden (1/2)
We sluiten de dag gezamenlijk af, onder het genot van een borrel, in het
IBP VP café. We gaan in gesprek over de rol van managers en
leidinggevenden binnen interbestuurlijk samenwerken. 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 hebben we als werkers in de gebieden nodig van onze
leidinggevenden?

Wat heb je nodig van je manager om die nieuwe manier van
werken voor elkaar te krijgen?
“Ruimte om me hiervoor in te kunnen zetten en verbindingen
te leggen naar andere onderdelen van de organisatie.”

“Binnen de eigen organisatie op de zeepkist om het verhaal
van de samenwerking te vertellen en daarop sturen.”

Wat is een fijne eigenschap van een manager?
“Ruimte geven om te
experimenteren”
“Ruimte bieden om
over grenzen heen te
kijken.”

“Lef tonen en vertrouwen geven.”

“Ruimte om ook aandacht voor de menselijke kant van het
proces te hebben.”

“Het hitteschild zijn tegen politieke
afleiding van de opgave.”

“Stuurt op doel en staat daar achter,
begrijpt waar je mee bezig bent en wat je
nodig hebt. Geeft ruimte en vertrouwen”

“Vertrouwen, ruimte, meedenken en lef om het anders te
doen. Daarvoor de nek uit durven steken.”
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IBP VP-café over de rol van managers en
leidinggevenden (2/2)
Drie leidinggevenden reflecteren op de inzendingen in de mentimeter.
Wat valt hen op? En hoe kijken zij tegen hen rol aan?
Sander Band, LNV: “We hebben als manager drie taken: leiding en
richting geven; managen, dat wil zeggen sturen op processen en
middelen toekennen; en coachen. Klassieke managers nemen vaak
vooral die tweede rol op zich, terwijl die andere net zo belangrijk zijn.”

Ger de Peuter, directeur regiebureau POP: “Ook voor managers geldt
dat je moet kunnen loslaten. Denk niet direct vanuit je eigen belangen,
maar kijk naar de gezamenlijke stip op de horizon en geef de ruimte om
daar naar toe te kunnen werken.”

Hoe krijgen we collega-managers en –leidinggevenden mee, zodat ze
ook meer die eerste en derde taak van managers op zich gaan nemen?
•

Geef als medewerker aan wat je nodig hebt. Geef bijvoorbeeld bij je
manager aan waar hij meerwaarde kan bieden.

Maartje Schlebusch, concerndirecteur gemeente Ede: “We hebben
tegelijkertijd de politiek-bestuurlijke én de ambtelijke organisatie te
• Adresseer het vanuit de bestuurlijke kant/agenda.
bedienen. Wij zijn dan belangrijk als hitteschild tussen beide lagen. We
moeten onze collega’s de ruimte bieden om fouten te mogen maken, in
“Als manager moeten we scharrelruimte bieden, zodat de werkers in de
het gebied samenwerkingen te verkennen. Dan spring je wel eens op een
gebieden in cocreatie de samenwerking kunnen vormgeven.” Sander Band
trein die nergens heen gaat.”
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Tot de volgende keer!
Zevende Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland
Werkplaats over onder meer IBP-gebied Laag Holland
Locatie: online
Datum: 3 december 2020
Wilt u ook nieuwsbrieven en uitnodingen ontvangen? Meld u dan hier aan voor de netwerklijst!

Contact
Voor meer informatie over de Werkplaats Vitaal Platteland
Tamara Franken
Programmaondersteuner IBP Vitaal Platteland
Ministerie van LNV, VNG, Unie van Waterschappen en IPO
tfranken@ipo.nl
www.werkplaatsvitaalplatteland.nl

