
 

 

Uitnodiging  
Laatste Werkplaats Vitaal Platteland 

 

donderdag 4 februari 2021 | “Handelingsperspectieven in het trappenhuis” 
voor alle werkers uit de 15 gebieden, bestuurders en andere betrokkenen bij het IBP VP 

 

werkplaats | 9.00 – 13.30 

seminar Handelingsperspectieven | eindseminar Lerende Evaluatie PBL | 14.00 – 16.00 

 

Met onder meer: 
 
Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen UR 
over kleine betekenisvolle stappen in complexe transities 
 

Hans Mommaas, Planbureau voor de Leefomgeving  

over handelingsperspectieven voor onze interbestuurlijke aanpakken 
 

En  
• inhoudelijke sessies over praktijken en voorbeelden uit IBP VP gebieden  
• reflecties uit de Lerende Evaluatie en de 5 gebieden die daarin zijn gevolgd 
• tussentijds oogsten en vooral vooruitblikken, want ‘voor de gebieden begint het pas’ 

  



 

 

Uitnodiging Laatste Werkplaats Vitaal Platteland 

“Handelingsperspectieven in het trappenhuis” 

4 februari 2021 | 9.00 - 13.30 

 

Beste,  

Op 4 februari bent u van harte welkom bij de volgende Werkplaats Vitaal Platteland!  

Het wordt een bijzondere bijeenkomst, want het is de laatste Werkplaats. Terwijl u als gebieden eigenlijk pas nét met 
de uitvoering start, loopt het landelijke programma IBP VP af in april 2021. Nog éénmaal leren we in de Werkplaats over 
de projecten, wisselen we ervaringen uit, én… reflecteren we met een aantal inspirerende externe sprekers!  

Handelingsperspectieven in het trappenhuis 
“Het interbestuurlijk samenwerken vindt vooral plaats búiten onze organisaties en afdelingen”, zo concludeerde Hans 
Mommaas, directeur PBL, tijdens de bestuurlijke Werkplaats Vitaal Platteland op 11 september 2019. Hij gebruikte als 
metafoor het trappenhuis van Escher. “Juist in het trappenhuis, tússen de verdiepingen en afdelingen, daar vindt de 
ontmoeting en samenwerking plaats voor het vitaal platteland.” Dat vraagt echter nogal wat. Hoe organiseren we daar 
de samenwerking en wat levert dat op aan resultaten en dilemma’s?  

Kennis delen en vooruitblikken 
In deze Werkplaats vinden zoals altijd inhoudelijke workshops plaats over ervaringen en voorbeelden uit de diverse 
gebieden. 
Daarnaast oogsten en reflecteren we op de ervaringen tot nu toe en kijken we vooruit naar de verdere uitvoering. Hoe 
kunnen we blijvend stappen zetten en kansen benutten binnen integrale gebiedsprocessen. Welke 
handelingsperspectieven zien we? Wat leren van de Lerende Evaluatie die PBL heeft uitgevoerd door onder meer vijf 
gebieden te volgen: Achterhoek, Aldeboarn / De Deelen, Westerkwartier Groningen, Van Gogh en de Zuidoostelijke 
Zandgronden? 

Online werkplaats | 9.00 - 13.30 uur 
 
Voorlopig programma 
 
9.00 – Gezamenlijke aftrap, met onder meer: 
 

• Kleine stappen in complexe transities – met Katrien Termeer, WUR 
Hoogleraar bestuurskunde Katrien Termeer, WUR, onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie 
vraagstukken. “Bestuurders willen graag dat veranderingen diepgaand, systeembreed én snel zijn. Dat is vragen 
om het onmogelijke.”, zo vertelt ze in dit artikel. Volgens Termeer gaat het in complexe transities om kleine, 
betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, omdat die juist grotere veranderingen teweeg kunnen brengen. In 
deze werkplaats vragen we Termeer hoe wij in onze gebieden succesvol stappen kunnen blijven zetten.  
 

• Handelingsperspectieven in het trappenhuis – met Hans Mommaas, PBL  
Hans Mommaas reflecteert op de voortgang en beweging die we gezamenlijk met het IBP VP hebben geboekt tot 
nu toe. Hoe ziet het bestuurlijk samenwerking in het ‘trappenhuis’ of ‘schakelkast’ eruit? Welke goede 
voorbeelden kennen we? Hoe organiseren we die samenwerking en wat levert dat op aan resultaten en 
dilemma’s? PBL deelt inzichten en handelingsperspectieven op basis van de resultaten van de Lerende Evaluatie. 

10.15 – Workshops 

• Over ervaringen, vraagstukken uit de gebieden. Welke handelingsperspectieven helpen ons en ook anderen 
weer verder? Met thema’s zoals het samenwerken tussen de (veedichte) gebieden, regie en aansturing in 
gebiedsprocessen, synchroniseren van onze aanpakken zoals bijvoorbeeld qua kringlooplandbouw en KPI’s.  

Ja, ik meld me aan 

voor de  

Werkplaats! 

https://ibpvp.typeform.com/to/VMZMfYSL
https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2020/01/20/katrien-termeer-onderzoekt-hoe-je-vooruit-blijft-gaan-in-complexe-transities
https://ibpvp.typeform.com/to/VMZMfYSL
https://ibpvp.typeform.com/to/VMZMfYSL


 

 

12.15 – Plenaire reflectie: parels & actuele kwesties 

 

In de uitgevoerde enquête, diverse gesprekken, werkplaatsen en Lerende Evaluatie komen vele prachtige 
succesjes, pareltjes en goede praktijken naar voren. Terwijl de uitvoering pas aan het begin is, ziet u als gebieden al 
veel voorbeelden waar u trots op bent en die voor u voorbeelden zijn van ‘interbestuurlijk werken aan vitaal 
platteland’. Tevens komt een aantal kwesties en dilemma’s naar voren die voor diverse gebieden. We leggen deze 
voor aan betrokkenen uit de gebieden en externe reflectanten. 
 

• Terugblik en ervaringen uit de gebieden; wat zijn de pareltjes, geboekte succesjes tot nu toe?  
 

• Reflecties op actuele kwesties en dilemma’s, zoals   
- “Hoe kunnen we doorgaan, terwijl een groot deel van onze omgeving en systemen nog ‘oud’ denkt?”  
- “Hoe kunnen we daadwerkelijk de ‘hete aardappels’ agenderen waarvoor bij uitstek interbestuurlijke 

samenwerking nodig is, terwijl we tegelijkertijd hard bezig zijn om diverse gebiedsprocessen op te starten 
waarbij vertrouwen en samenwerking nog moeten groeien”. 

 
• Oogst en vooruitblikken 
- Wat zijn de handelingsperspectieven die we meenemen en ook anderen willen delen? 
- Hoe houden we de IBP VP ervaringen vast in andere programma’s als het programma IBP VP is afgelopen? 
- Op welke wijze organiseren we onderlinge uitwisseling en samenwerking, ook als de ‘buitenboordmotor’ van 

het IBP VP niet meer actief is? 
- Wat willen we meegeven aan onze opdrachtgevers, aan elkaar of aan andere betrokkenen?  

13.30 – Afronding 

 
 

____________________________________________ 

Vooraankondiging 

Seminar Handelingsperspectieven  

Eindseminar Lerende Evaluatie PBL 

4 februari 2021 | 14.00 – 16.00 

 

Ja, ik ontvang graag 

de uitnodiging voor 

dit seminar! 

https://ibpvp.typeform.com/to/B7yZFDOs
https://ibpvp.typeform.com/to/B7yZFDOs
https://ibpvp.typeform.com/to/B7yZFDOs
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