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NOVI-gebied de Peel: Boschuizerbergen:
Van de grens als obstakel naar de grens als schakel
Presentatie door Carel Nobbe, kwartiermaker NOVI-gebied De Peel.
•

De samenwerking tussen overheden vormgeven door ‘ketenomkering’: met elkaar in gesprek over de opgaven in het gebied
in plaats van te starten vanuit het eigen beleid

•

Het NOVI-gebied verbreden met andere onderwerpen zoals recreatie, energie en gezondheid

•

Naar grensontkennend werken toe: hoe kun je als overheden in dit N2000-gebied zorgen voor een gezamenlijke aanpak,
waarbij de grens een schakel is, en geen een obstakel?

•

Er ontstond snel overeenstemming bij het kijken naar de opgaven, maar het bleek lastig om het eigenaarschap te
beleggen. Dit ligt niet bij een waterschap, maar na de gezamenlijke analyse van de opgave werd het wat stil.

•

Vanuit NOVI de Peel interventies gepleegd: aanwijzen van een coördinerende overheid en een projectleider die
grensontkennend aan de gang gaat en zorgt voor meer coördinatie over de grens heen van verschillende trajecten.

De slides van de presentatie van Carel Nobbe vind je vanaf pagina 4.
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NOVI-gebied de Peel: Boschuizerbergen:
Van de grens als obstakel naar de grens als schakel
Inzichten en tips
•

Deelnemers herkennen de uitdaging die bestuurlijke grenzen met zich meebrengen. Dat is bijv. goed zichtbaar in de
Zuidwestelijke delta met meerdere provincies en waterschappen.

•

In het Groene Hart is er een bestuurlijk platform dat de opgaven omarmd. Dit wordt door een klein regie -orgaan van twee
personen ondersteund om acties in gang te zetten, te volgen en weer te agenderen voor het platform.

•

Wat heeft de aanwijzing als NOVI-gebied voor effect gehad op de samenwerking in het gebied?
Dat heeft vooral geholpen om de 160 trajecten die in de Peel lopen in beeld te krijgen en meer en meer op elkaar af te stemme n

•

Kijken naar de verschillende lagen in het gebied kan allicht de samenwerking bevorderen Het watersysteem houdt zich niet aan de
bestuurlijke grenzen, net zoals de stikstofuitstoot die over deze grenzen heen gaat.
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14 oktober 2021: Boschuizerbergen
Van de grens als obstakel naar de grens als schakel

Het gebied: NOVI de Peel en IBPVP ZoZandgronden

Boschuizerbergen

Het gebied
• Boschuizerbergen
natuurgebied N2000
(rood)
• Natuurontwikkeling
aan Noordzijde (geel)
• Hydrologische eenheid
met infiltratie en
kwelgebied
• Oude Maasterassen,
maasmeanders met
stuifduin

BHB is een van de
zes Natura 2000
gebieden op de
grens Brabant
Limburg
>10.000ha
Natura2000
gebied

Opgaven
Inhoud:
• Integrale gebiedsgerichte aanpak (Stikstof, NNN, water, recreatie
landbouw, landschap)
Proces gericht op:
• Grensgevallen Brabant Limburg samen oppakken: van de grens als
obstakel naar de grens als schakel

Aanpak via ketenomkering (Teisman)

Natuurnetwerk realiseren
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Waterberging realiseren
Verbeteren waterkwaliteit
Verdroging tegengaan
Beek(monding)herstellen

Landbouw
• Structuurverbetering via ruil lage gronden geschikt voor waterberging en natuur,
voor hoge gronden, geschikt voor landbouw
• Voorspelbaarheid watersysteem verbeteren
• Boeren betrekken bij ontwikkeling van natuurgebieden
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Stikstof
moet
omlaag

Recreatie
Elementen zichtbaar maken (cultuurhistorie) Kasteel Makken, oude bruggetjes, hoek en
grenspalen)
Wandelpaden creëren langs de Maas, langs het water (van Geijsteren naar Holthees)
Versterken cultuurlandschap maasheggen, en -terrassen
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Conclusies proces Boschuizerbergen
Conclusies BHB
1.

Er is onvoldoende grensoverschrijdende coördinatie

2.

Onvoldoende aandacht in Limburgse beheerplan Boschuizerbergen voor invloed vanuit Brabant (water
en stikstof).

3.
4.

In het Brabantse beleid en aanpak is er te weinig aandacht BHB in Limburg.
Aanpak en prioritering van realisatie natuurnetwerk verschilt tussen Brabant en Limburg. Dit leidt tot
suboptimale aanpak

5.

De aanpak van stikstof van Limburg en Noord Brabant is verschillend. Brabant kiest voor een
gebiedsgerichte aanpak en Limburg is gericht op piekbelasters die zich melden

6.

Het waterbeheer in brabant is onvoldoende afgestemd op het Natura 2000 gebied in Limburg.
(onderbemaling/ beregening)

7.

Bij grondaankoop/-ruiling/-verkoop wordt vanuit de partijen vanuit beide kanten niet
grensontkennend gewerkt.

Heeft ketenomkering gewerkt?
Impact is bepaald vanuit de opgaven: water, natuur, landbouw, recreatie
door:
•
•
•
•

Overeenstemming is gevonden
Verschillen zijn benoemd
Urgentie is bepaald
Panaroma is gecreëerd

En toen:
• viel het stil en werd er naar elkaar gekeken
• Geen eigenaarschap en terug in de beleidsmodus

Interventies NOVI De Peel Boschuizerbergen
Interventies BHB
1.

Aanwijzen coördinerende overheid en projectleider aan die grensontkennend aan de gang
gaat.

2.

Het beheerplan Boschuizerbergen wordt uitgebreid met gegevens en aanpak van de
Brabantse kant van de provinciegrens .

3.
4.

BHB wordt onderdeel van het GGA traject van Provincie Brabant
Er wordt door overleg gekozen voor een aanpak voor et NNN.

5.

De aanpak op de grens van Limburg en Brabant wordt op elkaar afgestemd

6.

Onderzocht wordt op welke wijze het waterbeheer van AaenMaas is afgestemd op het
Natura 2000 gebied in Limburg. Een hydrologisch moet uitsluitsel geven

7.

Uitvoeren grensoverschrijdende analyse grondmobiliteit

NOVI Tafel Grenzeloos grenzeloos groene Peel
• Een omgekeerde ketenaanpak vanuit de opgave (Teisman)
leidt tot een interbestuurlijke aanpak. Dat doen we vaker.

• Regionale interbestuurlijke afspraak over Natura2000 op de
grens in een totaal pakket met daarin:
• Monitoring voortgang vanuit NOVI De Peel
• Financiering van de opgaven via overkoepelende
administratieve constructie
• Afstemming tussen provincies vindt plaats over de
aanpak van de stikstofopgave, water- en natuuropgave
• Waterschappen stemmen af over de grens over de
aanpak van thema's als KRW, verdroging
• Samenhangende aanpak Grondbeschikbaarheid

Deelsessie 1: Samen zoeken naar perspectief voor de
landbouw 3/3
•

Het mooiste is als we samen met de grondeigenaren kunnen bedenken
wat we nodig hebben als perspectief en dat dan gaan onderzoeken.

•

De laatste meegever is om onafhankelijke vertegenwoordigers in te
zetten die landbouw-expertise hebben en het gebied kennen. Zij
kunnen met ondernemers in gesprek over hun zorgen en eventuele
weerstand, en tevens meedenken over ambities en mogelijkheden.

“Pak die oplossingen bij de kop waar energie op zit, waar men voor wil
gaan, en werk daarbij voldoende bottom up. De politiek moet tijdig op
zijn handen gaan zitten!” Peter Hoogervorst, provincie Noord-Holland

©Jan Tuip
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Deelsessie 2: Instrumentenkoffer Heuvelland
IBP-VP gebied Heuvelland, onderdeel van Nationaal Landschap ZuidLimburg, werkt aan maatregelen om de nutriëntenbelasting van
grond- en oppervlaktewater te beperken en aan maatregelen om
wateroverlast als gevolg van intensieve buien te verminderen.
Bouke Sibbing, provincie Limburg, vertelt hoe de provincie deze
maatregelen samen mét agrarische ondernemers en proefboerderijen
van Wageningen UR ontwikkelt. “Die wisselwerking tussen praktijk en
onderzoek is belangrijke succesfactor. We testen de maatregelen die de
beoogde uitvoerders zelf ook als effectief zien en we bekijken direct in
de praktijk of de maatregelen effect hebben en of ze werkbaar zijn.
Agrariërs dragen maatregelen aan die we als overheid of
onderzoeksinstelling nooit zelf hadden kunnen bedenken”, zo zegt hij.
Belangrijk uitgangspunt is dat de maatregelen vrijwillig zijn. Toepassing
wordt gestimuleerd door middel van agrarische satellietbedrijven en
demonstraties, waar boeren zelf de effectiviteit kunnen ervaren en
elkaar stimuleren en van elkaar leren. Dat komt de bereidheid om mee
te werken ten goede.

Inzichten en handvaten
•

Een belangrijke keuze is het proces was om te kiezen voor
afbakening. Er speelt veel rond de landbouw, de instrumentenkoffer
focust specifiek op de maatregelen met betrekking tot
wateroverlast. Uiteraard is wel belangrijk om in de afstemming met
de agrariërs link te kunnen leggen met de andere dossiers.

•

Het inzetten van ondernemers die goede ervaringen hebben, helpt
enorm om anderen te motiveren. Heuvelland doet dat via onder
meer agrarische satelliet bedrijven.

•

Stel je doelen of maatregelen centraal? Sturen op doel geeft de
ondernemer de vrijheid om de invulling vorm te geven. Een
maatregelenpakket als dit helpt de boer juist met kiezen. De
maatregelen zijn hier vrijwillig.

> Download de presentatie van
Bouke Sibbing

Deelsessie 3: Het goede gesprek (1/2)
Samenwerken aan lastige inhoudelijke dossiers gaat meestal niet
vanzelf. Voor thema’s op het platteland waar de belangen groot zijn
en toekomstvisies soms uiteen liggen is noodzakelijk om écht met
elkaar in gesprek te gaan. Dat vraagt bijvoorbeeld goed luisteren
en jezelf verdiepen in de ander. Maar hoe doe je dat? Wat vraagt
dat van jou als persoon, van je organisatie en van het IBP VP
gebiedsproces?
Dorien Brunt van Denkgenoot heeft veel ervaring met
gebiedsprocessen en is expert in dialoog, socratisch gesprek en
diverse andere methoden en technieken.
Dorien begint met de vraag: wat is een goed gesprek eigenlijk? Dat
hangt namelijk sterk af van de context en de insteek van de
gesprekspartners. Het goede gesprek betekent het kiezen van de
juiste vorm die past bij het specifieke moment en bij de emoties en
motieven van de deelnemers aan het gesprek. Soms is dat een
dialoog, maar soms juist ook niet. In een geëscaleerde situatie is er
geen ruimte voor dialoog of ontwerpende gesprekken. Dan is het doel
van een ”goed gesprek” de relatie herstellen of respectvol uit elkaar
gaan.
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Deelsessie 3: Het goede gesprek (2/2)
Ook het type deelnemers, hun motieven en emoties zijn belangrijk
voor het soort gesprek dat je voert. Deelnemers die vooral hun belang
willen verdedigen vragen om een andere manier van betrokkenheid
dan deelnemers die bijvoorbeeld hun blikveld willen verruimen.

wie
pushers

wat

doel

Ruimte geven/
Relatie onderhouden
presentatie/excursie
Gehoord zijn, wat niet betekent het eens zijn
Ruimte creëren voor andere gezichtspunten,
belangen

joiners

Debat, discussie,
dialoog

Aanscherpen van gezichtspunten en
argumenten, onderhandelen

betrokkenen

Dialoog

Het eigen denken onderzoeken

Ontwerpdialoog

Dat wat ons bindt onderzoeken

Inzichten / wat helpt
Een goed gesprek is het juiste gesprek op het juiste moment voor de
doelen die op dat moment beoogd worden. Er zijn allerlei vormen en
maten. Belangrijke elementen zijn:

•

Professionele nieuwsgierigheid

•

Verschillen omarmen

•

Het vraagt moed om van een mening naar een vraag te bewegen

•

In het kleine toont zich het grote

•

Korte slotzin, die de essentie van het inzicht weergeeft

> In de presentatie van Dorien Brunt (pdf) vindt u meer inzichten en
handvaten voor het voeren van een goed gesprek.

Gezamenlijke toekomst voorstellen
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Bestuurlijk gesprek: meer mét mensen praten in plaats
van óver hen (1/2)
Terwijl iedereen achter zijn beeldscherm genoot van een
zelfgemaakte lunch, ging Suzan Klein Gebbink met bestuurders uit
Laag Holland in gesprek over de centrale vraag van deze IBP VP dag:
Hoe komen we tot integrale samenwerking in de praktijk?
Peter Hoogervorst, programmamanager Laag Holland, neemt deel
namens gedeputeerde Esther Rommel: “We hebben in Laag Holland een
lange cultuur van samenwerken. De ambities zijn nu echter hoger en de
opgaven groter. Dat zet druk op de samenhang en voortgang. De kunst
is om bottom-up en top down goed met elkaar in balans te houden.”
“Op dit moment gaan we naar de uitvoering,” vult hoogheemraad Siem
Jan Schenk van Hollands Noorderkwartier aan. “We hebben de
afgelopen tijd veel óver de mensen in het gebied gesproken. Het is nu
tijd om het gebied in te gaan. We moeten mensen verleiden om mee te
doen”. Hij realiseert zich dat het waterschap daarbij een eigen rol
speelt, maar vindt ook dat alle betrokken partijen samen de
verantwoording dragen voor het realiseren van gebiedsplannen.
“Daarbij is belangrijk dat we een duidelijk perspectief bieden. ”

Naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen
Frank de Wit, voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Water, Land
en Dijken benadrukt het belang van vertrouwen. “Vertrouwen is het
resultaat van naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen. Daar moet je
echt de tijd voor nemen.” Ook wees hij op het gevaar van het over één
kam scheren van de doelgroep. “Je wilt draagvlak vanuit ondernemers
en agrariërs in een gebied, maar bedenk dan dat dit individuele
ondernemers zijn.” Frank roept de overige bestuurders op samen te
werken. “Het is niet alleen het belang van de ANV of LTO dat het goed
gaat met de sector en dat we ze betrekken. Dat is het gezámenlijke
belang van de partijen hier”.
Ernest Briët, directeur van Landschap Noord Holland roept op niet af
te wachten en elkaar actief te informeren. “Ik vind ook dat je als
organisatie bij jezelf te rade moet gaan over wat je enthousiast maakt
en kenbaar moet maken wat je wilt bereiken. Het komen tot
gebiedsplannen is geen gemakkelijke weg, maar juist daarom moet je
elkaar ‘vast houden’. Als we de grote vraagstukken serieus nemen,
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dan moeten we ook puzzelstukjes aanreiken om ze op te lossen.”

Bestuurlijk gesprek: meer mét mensen praten in plaats
van óver hen (2/2)
Wessel Breunesse is wethouder bij de gemeente Zaanstad. “Als grote
gemeenten komen we er steeds meer achter dat een goede
landschapsstrategie randvoorwaardelijk is voor stedelijke groei. Niet
alleen voor recreatie en uitloop, maar ook de grote opgaven als
klimaatadaptatie, bodemdaling en CO 2-uitstoot. Stad en land zijn zo
met elkaar verbonden, dat we echt samen moeten inzetten op die
opgaven. Daar is in Laag Holland ook erkenning en bestuurlijk draagvlak
voor. Nu is het de kunst dat verder te vertalen in de gebieden. We
moeten samen aan de ontwerptafel om van onderop, met alle partners,
verder invulling te geven hieraan.”
Mijn opgave is jouw opgave
Dus ‘mijn opgave is jouw opgave?’, toetst Suzan Klein Gebbink bij de
bestuurders. “Ja”, is de gedeelde reactie. Al heeft iedereen daarbij wel
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid aldus de bestuurders. “Zo is het
waterschap verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding in het
gebied. Maar als er een gezamenlijk plan voor het gebied ligt, zijn we
wel samen verantwoordelijk voor dat plan,” aldus Siem Jan Schenk.

Klein beginnen en doorpakken van klein naar groot
Tot slot geven bestuurders hun antwoord op de vraag wat het gebied
nú nodig heeft om de slag naar uitvoering verder te brengen?

•

Klein beginnen en doorpakken van klein naar groot. Niet zoeken
naar projecten waar het niet lukt, maar waar energie zit. Als dat
slaagt, komen er vanzelf anderen naar voren die mee willen doen.

•

In het gebied zien we de integraliteit van al die opgaves. Ook aan
de kant van het Rijk kan dat beter gezien worden, bijvoorbeeld als
het gaat om de financiering. Nu gaat dat los van het klimaatakkoord, de veenweidestrategie en andere programma’s.

•

Samenwerking doortrekken in de uitvoering, zodat zowel binnen
de projecten als tussen de projecten samenhang en samenwerking
wordt versterkt.

“Blijf elkaar actief informeren, over goede resultaten die je boekt in
het veld, maar ook over ruis of onrust.”
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Deelsessie 4: Recreatief grid
Een prettige leefomgeving voor bewoner en bezoeker is één van de
pijlers voor een veerkrachtige toekomst van het platteland. Zeker in
deze drukbevolkte regio. Met een nieuw recreatieplan wil Laag
Holland de regio nog beter ontwikkelen, met oog voor een goede
geleiding van de bezoekersstromen en een goede balans tussen
bewoners, bezoekers en het landschap.
Ambities

Alex Rohof, Recreatie Noord-Holland, vertelt over de vele recreatieve
mogelijkheden in Laag Holland. Hij toont diverse voorbeelden, van
zwemmen, kanoën, watersport en fluisterbootjes tot de Zaanse
Schans en UNESCO werelderfgoed De Beemster. Ook is er in het
gebied een uitgebreid wandel- en fietsroute netwerk en zelfs een
sloepen netwerk.
Doel van het project is een recreatief grid te realiseren, waarbij de
verschillende vormen, locaties en mogelijkheden gezamenlijk kunnen
inspelen op de almaar groeiende behoefte aan recreatie in een
natuurlijke omgeving bij de stad.
> Download de presentatie van Alex Rohof (pdf)

Uitdaging
“Het is een inhoudelijk én een organisatorisch vraagstuk”, zo zegt Alex.
“Er dient bijvoorbeeld een koppeling te worden gemaakt tussen
verschillende overheidsdynamieken (provincie, gemeenten) en private
dynamiek. Bedoeling is het programma te verbinden met projecten en
onderwerpen in de regio, bijvoorbeeld rondom natuur.
Een andere uitdaging is de spreiding van toeristen. De Zaanse Schans
trekt bijvoorbeeld veel bezoekers, andere delen worden juist weer
nauwelijks bezocht. Het recreatief grid heeft als doel die
bezoekersspreiding beter te faciliteren. Dit vraagt onder andere een
betere infrastructuur. Bijvoorbeeld door doelbestemmingen beter
bereikbaar maken door steigers aan te leggen, zodat je ook via het water
makkelijk bij de bestemming komt.

Tijd en prioriteit nodig
Rond het recreatiedossier zijn in Laag Holland heel veel verschillende
organisaties betrokken, met elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid.
Ze zijn allemaal nodig, zoals bijvoorbeeld bij de verbetering van de
infrastructuur. Ieder heeft er zijn eigen ‘stukje’ in. Het vraagt tijd,
prioriteit en bijvoorbeeld bestuurlijke aandacht om dat voor elkaar te 25
krijgen.

Deelsessie 5: Natuurherstel in het Ilperveld (1/2)
Een klimaatbuffer van groeiend veen. Dat is het droombeeld voor het
Ilperveld, één van de kenmerkende gebieden in Laag Holland. Een
project met bijzondere ambities op het vlak van natuurherstel en
waarin natuur en landbouw gezamenlijk invulling geven aan een
kwalitatief hoogwaardig en biodivers landschap. Hoe kom je daar?
Neeltje Annink, projectleider voor het Ilperveld bij Landschap NoordHolland vertelt meer over het project. Het project staat nog helemaal
aan het begin. De ambitie is om 50-100 ha aan groeiend veenmos te
herstellen, met als doel het tegengaan van bodemdaling, herstel van
biodiversiteit en reductie van CO 2-uitstoot. Na enkele experimenten wil
Landschap Noord-Holland dit nu op grotere schaal toepassen.

De kernvraag van Laag Holland werd herkend door andere gebieden: Hoe
richt je je gebiedsproces in, hoe organiseer je de samenwerking met alle
overheden en met andere soms kritische partijen? En dat in een context
die continu in beweging is? Het Ilperveld heeft bijvoorbeeld een aantal
pachters en het project heeft voor hen ingrijpende gevolgen.

Andere vragen zijn:
•

Moet je zo’n proces juist bottom-up of vooral top down benaderen?

•

Om te zorgen dat de essentie breed gevoeld wordt in het gebied, is
wellicht nodig de scope van het project te verbreden, van enkel
veenmos creëren naar andere doelen of opgaven van gebiedspartners
spelen. Hoe kunnen die elkaar versterken?

•

De context van het project is enorm in beweging. Er komt veel op het
gebied af, denk aan de stikstofopgave, de veenweidestrategie, de
wateragenda en het nationaal onderzoeksprogramma bodemdaling.
Hoe stroomlijn en verbind je al deze trajecten?

•

Wat is het perspectief op de lange termijn? De looptijd van het project
is 5 jaar. Is dat niet te kort?
26

In de video licht Neeltje Annink het project
verder toe. Klik op de video om deze te
bekijken

Deelsessie 5: Natuurherstel in het Ilperveld (2/2)
Inzichten en tips
Deelnemers kwamen met diverse adviezen en suggesties;
•

Zoek nader uit in hoeverre de essentie van ‘groeiend veen laten
herstellen’ leeft in het gebied. De titel van het project,
Natuurherstel, suggereert dat je vooral werkt aan het perspectief
vanuit natuur, daarmee beperk je je in het vervolggesprek.

•

Ga juist met open agenda het gebied in, baken niet op voorhand
teveel af en accepteer ook dat de uitkomst open is. Het proces is pas
geslaagd als alle partijen zeggen ‘dit is een plan dat we zien zitten’.

•

Pas ontzettend op met top down benadering. In zo’n geval moet je
boodschap helder zijn, anders ontaardt je proces heel gemakkelijk.

•

Levert de zonering van het gebied problemen op? Maak je gebied
dan niet te klein of te groot. Zoek in gesprek met belanghebbenden
naar een optimum.

•

Het is fijner om één keer aan de deur te kloppen als overheden, in
plaats van dat je keer op keer met een andere vraag op het erf staat.
Zoek dus ook daar de samenwerking op.

> Download de presentatie van Neeltje Annink (pdf)
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Deelsessie 6: Ontwerpend werken in integrale
gebiedsprocessen (1/3)
Ontwerpende aanpakken kunnen helpen bij het oplossen van
complexe vraagstukken door samen ontwerpend aan de slag te gaan
en het bieden van een nieuw perspectief. Het vraagt ook een andere
manier van werken dan de wetenschappelijke en analytische
vaardigheden waarin we geschoold zijn en die we van nature
toepassen. Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Leefomgeving
en Wing, laat de waarde zien van creatief denken.
De kern van ontwerpend werken is vanuit waarneming, ervaring en
feitenonderzoek, via creatieve verbeelding, beoordeling en selectie
nieuwe concepten of verhalen bouwen, vertelt Jannemarie. Vervolgens
ga je die testen, virtueel en zo mogelijk in het echt daarvan leren en
stapsgewijs verbeteren en implementeren. Je wisselt bedenken af met
beoordelen. Door in een iteratief proces de opgave te herkaderen kom je
stap voor stap op nieuwe ideeën. Dit kan helpen bij het oplossen van
‘taaie vraagstukken’ die om een nieuwe benadering of manieren van
samenwerken vragen.

> Download de presentaties van
Jannemarie de Jonge (pdf)
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Deelsessie 6: Ontwerpend werken in integrale
gebiedsprocessen (2/3)
Creatieve denkoefeningen

Oefening 2 – Springtechniek:

De deelnemers gaan aan de slag met verschillende creatieve
denkoefeningen die helpen om het vraagstuk of oplossingsrichtingen
vanuit een ander perspectief te bekijken.

Stap 1 = Wat zou je held doen?

Oefening 1 – Patronen doorbreken:
Stap 1 = Bedenkt allerlei mogelijke oplossingen voor het vraagstuk.
Stap 2 = Denkpatronen herkennen: welke patronen zie je terugkomen in
de bedachte oplossingen?

Maak gebruik van je associatief vermogen. Vraag aan het publiek: Wie is
je held en hoe zou hij/zij het vraagstuk oplossen? Zo stap je uit je eigen
denkpatroon, in dat van je held. Je durft vaak grootser en creatiever te
denken.
Oefening 3 – Lukraak associëren
Stap 1 = Kies een woord en associeer daar zoveel mogelijk me. Bijv.
groen: gras, bomen, limoen, nieuw/jong, etc. etc.

Stap 3 = Omdenken > Hoe kun je het vraagstuk oplossen door uit het
vertrouwende denkpatroon te stappen? Je kan de vraag ook omdraaien: Stap 2 = Kijk of je met deze associaties nieuwe ideeën kan bedenken
bijv. ‘hoe voorkom ik….’ in plaats van ‘hoe stimuleer ik…’ Zo stap je uit de Handvat / wat helpt? Door een omkering te maken of je vraagstuk
normale context.
vanuit een ongewone invalshoek te bekijken, kom je sneller bij nieuwe
oplossingen, terecht waar je eerder minder snel aan denkt.
“als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”……..
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Deelsessie 6: Ontwerpend werken in integrale
gebiedsprocessen (3/3)
Reflectie

Als afsluiter van de sessie reflecteren de deelnemers op welke manier
ontwerpen werken kan bijdragen aan de centrale vraag van de dag: hoe
kunnen we in de werkpraktijk gezamenlijk en integraal optrekken?
•

Vrije denkruimte loskoppelen van de gebonden ruimte van besluitvorming.
We doen onszelf te kort doen door te snel de gebonden ruimte in te gaan
en daar onderbouwing te zoeken i.p.v. eerst met elkaar interdisciplinair de
creativiteit te benutten.

•

Niet overlaten aan het toeval, je kunt gestructureerd werken aan
creativiteit.

•

De ideale oplossing ontstaat in stappen. We kunnen niet alles tegelijk
doen, als we maar wel in beweging blijven!

•

Soms is vertragen m.b.v. een andere/creatieve werkwijze nodig om daarna
te kunnen versnellen.

“Conflicten moeten benoemd worden, ze zijn de trigger voor creativiteit.”
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IBP VP-café over kennis en onderzoek
De Wageningen UR helpt een aantal gebieden met het in beeld brengen,
agenderen en verder brengen van hun vragen op het gebied van kennis
en onderzoek. Tijdens de vorige werkplaats vertelde Thomas Mattijssen,
WUR, meer over het doel van hun onderzoek. Vandaag geeft hij een
korte update.
•

De WUR is momenteel concreet aan de slag in 4 gebieden. Dat zijn
vooral gebieden met al enige structuur rondom kennisvragen.

•

Hulp bestaat vooral uit: het organiseren kennisuitwisseling, het
vertalen van de kennisagenda in een onderzoekagenda en adviseren
over de aanpak voor specifiek een kennisvraagstuk.

•

Kenmerkend daarbij is het verschil in snelheden en de wisselende
dynamiek. Met name tussen de snelheid in de gebieden en de
ambities vanuit het WUR-onderzoek. Belangrijke vraag daarbij is ook
hoe kom je tot een concrete ‘opdracht’ met actie-perspectief?

In het IBP VP-café op 14 december praatten we verder over wat
kennisvragen nou precies zijn, hoe je de kennisvragen in je gebied een
stap verder kan brengen en hoe de WUR daarbij helpt. Lees het verslag.

Wat weerhoudt deelnemers er van om kennisvragen op te pakken?

“Ik zou niet weten waar ik moet beginnen en bij wie.”

“De urgentie in het proces is er nog niet. We zitten nog in de
verkennende beginfase.”

“Wat wordt er precies bedoelt met kennisvragen? Er worden
toch al onderzoeken uitgevoerd?”

“Het is geen output criterium in het project.”

“We zijn vaak nog te druk met voorbereiden en opstarten
vinden projecten.”
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Tot de volgende keer!
Achtste en laatste (!) Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland
Handelingsperspectieven in het trappenhuis
Locatie: online
Datum: 4 februari 2021
Meer informatie, programma en aanmelden
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

