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Inleiding 
 
Binnen het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) werken 
bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere 
betrokkenen op vernieuwende manieren aan de opgaven in het landelijk gebied. In 
de 15 ‘kansrijke gebieden’ doen zij dat volop samen, gebiedsgericht en met de 
opgaven centraal. 
Na drie jaar experimenteren is de fase van pionieren nu voorbij, zo zeggen velen. De 
tijd is rijp om door te pakken. Om de geleerde werkwijzen en principes verder uit te 
bouwen en patronen te doorbreken richting een nieuw normaal.  
 

Het experiment is geslaagd 

Het IBP VP heeft veel opgeleverd. In de 15 gebieden zijn nauwe samenwerkingen ontstaan tussen 
overheden en diverse gebiedspartners. Zij werken met korte lijnen tussen regio en Rijk aan 
gezamenlijke gebiedsplannen en aanpakken. “De grootste winst is dat we allemaal aan één tafel 
zitten, daar brengen we alle grote opgaven en partijen bij elkaar. Dat is pittig en lastig, maar geeft 
ook voldoening en plezier. We gaan door op deze ingeslagen weg!”  
 

“De grootste winst is dat we nu aan één tafel zitten. Alle 
grote opgaven en partijen bij elkaar, ook het Rijk.” 
 

Patronen doorbreken, onderweg naar een nieuw normaal 

Op 24 maart 2021 deelden we de leerervaringen van het IBP VP via de Lerende Evaluatie (PBL), een 
webinar en de publicatie van het digitaal magazine Vitaal Vooruit. Daarna startte een fase van 
borging. Want hoe gaan we verder met interbestuurlijk en gebiedsgericht werken? En met wie, waar 
en hoe geven we vervolg aan de opgedane inzichten en gevormde netwerken? 
Samen met mensen uit IBP VP-gebieden, NPLG-pioniersgebieden, NOVI-gebieden en andere 
gebiedsgerichte samenwerkingen, hebben wij verkend hoe we de interbestuurlijke en 
gebiedsgerichte werkwijze verder kunnen brengen in de praktijk. We hebben ervaringen, suggesties 
en hartenkreten opgehaald van betrokkenen alle overheden en overige gebiedspartijen.  
Het is belangrijk om door te pakken, zo is de oproep uit gebieden. Om écht werk te kunnen maken 
van de opgaven waar we voor staan, is het nodig onze interne en gezamenlijke processen tegen het  

Al die opgaven, waar hebben we het dan zoal over? 

Landbouw / Kringlooplandbouw    Droogte 
Verdienvermogen       Bodemdaling 
Klimaat (oa CO2-reductie) en klimaatadaptatie  Stikstof 
Biodiversiteit        Bodembeheer 
Natuur         Waterkwantiteit en -kwaliteit 
Vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied Woningbouw 
Duurzame energie       Enzovoort 
 

 

 
 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/2021-pbl-lerende-evaluatie-interbestuurlijk-programma-vitaal-platteland-3980.pdf
https://ezine.werkplaatsvitaalplatteland.nl/vitaal-vooruit/cover/
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licht te houden en het gebiedsgericht en interbestuurlijk werken gemeengoed te maken, tot in het 
hart van onze organisaties. Continuïteit in de transitie vraagt regie, verantwoordelijkheid en het 
maken van keuzes. Maar, daar schort het nog aan. “Een herkenbare reflex is dat ieder zich terugtrekt 
op zijn eigen eiland, op het moment dat het lastig wordt of tegenzit. Maar we moeten elkaar juist 
blijven opzoeken en de samenwerking niet alleen koesteren, maar ook verinnerlijken in alles wat we 
doen. Het is de basis.” De tijd van pionieren is voorbij. Het is zaak patronen te doorbreken en deze 
manier van samenwerken structureel te maken. Naar een nieuw normaal. 
 

Borging van lessen en ervaringen gebeurt al volop! 

De ervaringen van het IBP VP worden al volop meegenomen in gebiedsaanpakken, nieuwe projecten 
en programma’s. Actieve deelnemers aan het IBP VP netwerk nemen hun bagage en enthousiasme 
mee en zijn daarmee de belangrijkste borgers van het gedachtengoed. 

Succesvol borgen van leerervaringen 

- Binnen de IBP VP-gebieden – en andere gebiedsgerichte samenwerkingen zoals de NOVI-
gebieden, NPLG-pioniersgebieden, Regio Deals – wordt volop doorgewerkt op de ingeslagen weg. 
De pioniers, onze collega’s van de overheden en andere gebiedspartijen werken hun 
samenwerking verder uit en borgen daarmee het IBP VP gedachtengoed in hun eigen praktijk.  

- De vier IBP VP veenweidegebieden werken nauw samen in het Programma Veen. Gebiedsgericht 
en interbestuurlijk zijn hierin belangrijke uitgangspunten. Diverse IBP VP ervaringen zijn in het 
programma en de uitvoering verwerkt en andersom biedt de aanpak in de veenweide gebieden 
een bron van lessen en inspiratie waar ook andere gebieden weer van leren.  

- De vier IBP VP Zandgrondgebieden bundelen hun krachten in een Zandplatform. Zij willen meer 
samenwerken, kennisdelen en tevens aandacht vragen voor de bijzondere situatie en opgaven 
van de zandgronden. Deze samenwerking is ontstaan binnen het IBP VP en is gedreven vanuit de 
ambitie de gebiedsgerichte en bestuurlijke aanpak veel verder uit te bouwen en de grote 
vraagstukken aan te pakken. De kracht van deze koplopers en hun samenwerking is inspirerend 
voor andere gebieden. 

- Als onderdeel van de borgingsfase hebben individuen uit het IBP VP netwerk verscheidene 
gesprekken gevoerd en presentaties gegeven om het gedachtengoed te agenderen, over te 
dragen en te borgen. Zo gaf PBL een presentatie over de Lerende Evaluatie op de 
raadsinformatie-avond van gemeente Oude IJsselstreek, levert bestuurskundige Geert Teisman 
inspiratie aan Stuurgroep De Peel en zijn leden van de borgingswerkgroep volop in gesprek met 
betrokkenen bij programma’s zoals NPLG, aanpak Stikstof en Natuur en hun interne collega’s. 

- De werkplaats-bijeenkomsten en cafés boden de spelers uit de gebieden gelegenheid onderling 
hun nieuwste inzichten en ervaringen te delen, onderling te reflecteren en inspiratie op te doen 
en zo gezamenlijk het gebiedsgericht werken verder uit te bouwen. Naast IBP VP gebieden namen 
inmiddels ook NOVI-gebieden, NPLG-pioniersgebieden en andere gebiedsgerichte 
samenwerkingen deel. De online bijeenkomsten zijn laagdrempelig, waardoor steeds meer 
mensen aanschoven.  

Ook vormden deze online ontmoetingen samen met de nieuwsbrieven een platform voor 
ontmoeting tussen Rijk en regio, een portaal voor het onderling delen van informatie en 
actualiteiten en zeker ook een plek voor gezamenlijke discussie en gedachten-vorming.  

Het platform vormde daarmee een belangrijk middel om de IBP VP ervaringen te borgen, uit te 
dragen en uit te bouwen.  

Nationaal Programma Landelijk Gebied in voorbereiding 

Het NPLG is een programma onder de NOVI dat momenteel in ontwikkeling is. Het NPLG richt zich 
specifiek op het landelijk gebied en zal vrijwel alle grote opgaven omvatten die ook in IBP VP 
gebieden op de agenda staan. Vier ministeries werken hieraan nauw samen: BZK, LNV, IenW en EZK.  
In het NPLG staat een gebiedsgerichte aanpak centraal en worden de lessen uit het IBP VP volop 
meegenomen. Een voorbeeld daarvan is de conclusie uit de Lerende Evaluatie van PBL dat het Rijk op 
gebiedsniveau ook met eigen opgaven aan tafel moet zitten en duidelijk doelen en kaders moet 
stellen. Het Plan van Aanpak voor het NPLG is volop in ontwikkeling, waarin onder meer wordt 
gestreefd naar een goede balans tussen nationaal en regionaal, focus en integraliteit, sturing en  
maatwerk. Het NPLG is daarmee een belangrijk programma in het landelijk gebied, waarin onze grote 
opgaven op integrale wijze een plek krijgen en ervaringen en opgebouwde netwerken van drie jaar 
IBP VP volop worden geborgd en uitgebouwd. 
 

“De tijd van experimenteren en pionieren is voorbij. Het is 
zaak deze manier van samenwerken structureel te maken.” 

 

Lessen en hartenkreten 

Inmiddels wordt dus volop voortgebouwd op het gedachtengoed en de ervaringen uit het IBP VP! 
Tegelijkertijd, zo zeggen betrokkenen herhaaldelijk, lopen zij hierbij in de praktijk volop tegen de 
grenzen aan van ons huidige systeem. De manier waarop we momenteel zijn georganiseerd – 
sectorale aansturing en financiering, gebrek aan uitvoeringskracht en elke overheid z’n eigen cultuur, 
werkwijze en processen – maakt het gebiedsgericht en interbestuurlijk werken in de praktijk 
bijzonder lastig. We zijn er dus nog niet, het nieuwe werken is nog niet klaar.  
 
In voorliggende notitie hebben wij de leerervaringen, bijdragen en hartenkreten uit de diverse 
gebieden en organisaties vertaald naar ‘Lessen en hartenkreten voor succes’. We richten deze 
adviezen in eerste instantie aan onze eigen overheden. We zijn elk aan zet om de gebiedsgerichte en 
interbestuurlijke werkwijze door te vertalen in beleid, de interne organisatie en in de onderlinge 
samenwerkingen. De lessen in dit advies zijn wat ons betreft zeker ook van waarde voor elk van ons, 
voor gebiedssamenwerkingen en voor de ontwikkeling van het NPLG. 
Tijdens de Werkplaats Vitaal Platteland op 9 december 2021 overhandigen we de adviezen aan onze 
opdrachtgevers. Vanaf 2022 zal onder de vlag van het NPLG door de gezamenlijke overheden worden 
voortgebouwd naar een brede lerende aanpak over interbestuurlijk en gebiedsgericht werken in het 
landelijk gebied. 
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Lessen en hartenkreten voor succes 

Les 1: Samen gebiedsgericht blijven optrekken 
 

We roepen op om samen en gebiedsgericht te blijven optrekken. Ook en juist als 
het lastig wordt. We staan voor omvangrijke en complexe opgaven in het landelijk 
gebied. De tijd dat één overheidslaag een vraagstuk geheel kon overzien en 
oplossen ligt ver achter ons. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. 
 
De ervaringen uit gebieden brengen ons tot een aantal leidende principes voor de nieuwe manier 
van samenwerken (dit hoofdstuk) en hartenkreten om deze manier van werken ook daadwerkelijk 
mogelijk te maken in de praktijk (volgend hoofdstuk).  
 

Adviezen 
 

Veranker het gedachtengoed in het beleid 

We roepen de overheden op om het gedachtengoed van het IBP VP te verankeren in beleid, zoals de 
NOVI, POVI/GOVI en het NPLG, en door te vertalen in de eigen organisatie. De basisprincipes zijn: 

Interbestuurlijk samenwerken, als één overheid. De urgentie van samenwerking tussen de vier 
overheden, met één mond pratend, en met vele andere organisaties in gebieden wordt breed 
ervaren. Ieder heeft z’n eigen kunde, rollen, netwerken, bevoegdheden, instrumenten en ideeën, 
samen vormen we het geheel.  

We werken gebiedsgericht. Opgaven en mensen vinden verbinding op regionale schaal. Grote 
transitieopgaven komen bij elkaar in gebieden. Juist daar worden ze tastbaar, concurreren ze met 
elkaar en doen ze pijn. Ook vinden deze juist daar de onderlinge samenhang en kansen om zaken te 
integreren en prioriteiten te wegen. In de gebieden vinden we de mensen, netwerken, 
gebiedskennis, trots, eventuele structuren, grote betrokkenheid en energie om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan. 

Opgaven centraal, zodat helder is waarvoor we het doen. De veelheid en complexiteit van opgaven 
leidt tot ingewikkelde processen en volle agenda’s. Er komt zóveel bij elkaar, we kunnen het niet 
meer overzien. Het is belangrijk de majeure opgaven centraal te blijven stellen, zodat we continu 
helder hebben waar we het voor doen. Dat houdt de urgentie voldoende zichtbaar, geeft focus en 
voorkomt dat onze instrumenten, onderlinge processen en eigen belangen leidend worden. 
 

Zet het gebied centraal 

Een gebied is hét schaalniveau om aan opgaven te werken. Laat partijen elkaar op gebiedsniveau 
aanvullen in doelen, instrumenten en inzet. De mores, gewoonten en cultuur van de mensen zijn 
daarbij van groot belang, “het vraagt smart sturen zonder te ontzielen”.  
- Kies de schaal van de gebieden zo dat deze aansluit bij de opgaven, bij geografische structuren 

zoals het bodem- en watersysteem, maar ook bij bestaande samenwerkingen en bestuurlijke 
structuren. De samenwerking in de veenweidegebieden is een goed voorbeeld.  

- Met de gebieden als uitgangspunt is dat ook het niveau waar het meeste werk moet worden 
gedaan. Omdat gezamenlijk succes wordt bepaald door de zwakste schakel, is het cruciaal om 
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gezamenlijk vanuit het gebiedsniveau te denken en onszelf continu de vraag te stellen: wat is 
nodig om op gebiedsniveau voortgang te boeken en al het werk te kunnen doen?  

Gebieden zonder actieve samenwerking roepen we op om zichzelf te organiseren. Aan de provincies 
de oproep om deze gebieden daarbij te ondersteunen.   
 

Zet de opgaven centraal 

zodat helder is waarvoor je het doet. Breng op gebiedsniveau de opgaven en doelen van iedereen bij 
elkaar, ook van het Rijk, en werk toe naar een gezamenlijk toekomstperspectief. Houdt hierbij oog 
voor de cultuur en trots van het gebied en gebruik elkaars kennis en kunde om de opgaven ruimtelijk 
te maken, samen af te wegen en keuzes te maken. “Vroeger gingen we uit van een maakbare wereld, 
alles kon overal, maar dat gaat nu niet meer op”. Werk vervolgens samen om de opgaven en doelen 
in samenhang te realiseren. 
 

“Interbestuurlijk en gebiedsgericht samenwerken gaat meer 
leven als je de opgaven centraal stelt en we ons écht 
verplaatsen in de uitdagingen van de regio.” 
 

Zet samenwerken centraal, dát is de basis  

Samenwerken als één overheid, en met overige gebiedspartijen en organisaties. Dat vraagt een veel 
intensievere samenwerking dan we nu kennen. Betrek bijvoorbeeld op gebiedsniveau iedereen die 
het aangaat, met naast overheden ook maatschappelijke partijen, eventuele ketenpartners en 
andere grote (markt)partijen uit het gebied.  
 
Dat vraagt korte lijnen. Binnen het IBP VP hebben we gemerkt dat korte lijnen tussen regio en Rijk 
en een goede betrokkenheid van het Rijk belangrijk zijn voor de gebiedsprocessen, zonder dat het 
Rijk verantwoordelijkheden overneemt.  
Dat vraagt denken en werken vanuit het geheel, als één overheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
we binnen eigen bevoegdheden besluiten nemen die nodig zijn en ondersteunend aan dat geheel. En 
dat we voelsprieten nodig hebben die gericht zijn op de behoeften van anderen. “Op dit moment 
betrekken we anderen vaak pas als er een probleem dreigt, als een ondernemer bijvoorbeeld geraakt 
zal worden door nieuw beleid. Voor echt samenwerken zouden we echter juist al aan het begin van 
processen een antenne voor anderen moeten hebben en ons afvragen: wie zou daar een rol in 
kunnen spelen, wie raakt het nog meer, voor wie biedt het kansen, wie kan helpen in de 
oplossingen?”. 
Dat vraagt ook een continue aanwezigheid en regeren op de lange termijn. Samenwerking vraagt 
om er te zijn wanneer het gebiedsproces daar om vraagt. De realiteit is echter dat we in tijden van 
verkiezingen, andere politieke druk(te) en bijvoorbeeld nieuwe urgente opgaven, vaak even zijn 
afgeleid en tijdelijk minder aandacht en tijd hebben voor het gebied. Ook kennen we de realiteit dat 
we in de regionale samenwerking over vergezichten praten, maar met verkiezingen in het vizier toch 
weer de korte termijn de boventoon voert. Deze werkelijkheid frustreert in grote mate de lange 
termijn doelen en precaire onderlinge samenwerking.  
 
 

Realiseer je dat we toewerken naar een fundamenteel andere manier van werken  

- De kanteling naar een gebiedsaanpak betreft een volledige draaiing in de sturing. 
- Dat vraagt duidelijke richting en kaders. Als overheid mogen we meer duidelijke doelen stellen en 

duidelijkheid scheppen in hoe sectorale opgaven samenhangen. Maar wel met oog voor 
processen op gebiedsniveau en voldoende ruimte om te kunnen handelen en afwegen op het 
niveau van het gebied. 

- Met het gebied centraal worden op gebiedsniveau afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in 
gebiedsprogramma’s en contracten, en maatregelen daartoe in de gebieden geprogrammeerd en 
gerealiseerd. We roepen op hierbij ruimte te houden voor adaptief handelen en actualisaties van 
het gebiedsprogramma.  

- We moeten gaan sturen op gewenste effecten in plaats van maatregelen of instrumenten. Dat 
vraagt ons doelgericht te sturen (en af te rekenen) in beleid, projecten, instrumenten en zelfs 
aansturing van onze mensen.  

- De gezamenlijke gebiedsgerichte projecten vragen bewegingsruimte, tijd, capaciteit, voldoende 
mandaat en ‘steun’ voor onze mensen in de gebieden. Dat vraagt sterke verbondenheid van 
bestuur en management. Bestuurlijke legitimatie is een belangrijke randvoorwaarde.  

- We doorbreken sectorale sturing en zullen samen onze budgetten moeten ontschotten. Flexibele 
begrotingssystematiek en budgetten zijn nodig om in gebieden doelgericht en integrerend te 
kunnen werken aan synergie tussen de opgaven. Dat vraagt programma’s die op elkaar aansluiten 
qua planning, instrumenten en combineerbaarheid van middelen. 

- Het optimaliseren van de gezamenlijke opgaven vraagt om een ander werkwijze en het 
doorbreken van vaste patronen. Dit start met elkaar beter leren kennen en écht in gesprek gaan 
over zorgen, trots, belangen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden. Hoe werken we 
interbestuurlijk samen en hoe trekken we inhoudelijk samen op een goede manier op? 

- Een voorbeeld uit de veenweidegebieden; het ‘Treintjes-principe’. In de veenweidegebieden 
Aldeboarn/De Deelen en Noordwest-Overijssel: “Daarbij zorg je altijd voor één ‘locomotief’ en in 
de wagonnetjes neem je zoveel mogelijk de integrale opgaven mee. Zo werk je bijvoorbeeld aan 
een oplossing voor zowel stikstof als de veenweideproblematiek. Dit werkt goed. We moeten af 
van het feit dat we steeds opnieuw op de dezelfde bel drukken bij ondernemers in een gebied.” 

 

“Samenwerken is…  
elkaar in de kracht zetten in plaats van de kramp.” 
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Lessen en hartenkreten voor succes 

2. Mogelijk maken in de praktijk 
 

In de eerste les beschreven we uitgangspunten voor een andere manier van 
samenwerken in het landelijk gebied. We roepen op deze principes en 
uitgangspunten te vertalen in onze instrumenten, processen en organisaties. Dat is 
nodig om de beoogde samenwerking en ambities daadwerkelijk te kunnen 
waarmaken.  
 

Doorbreken van patronen is weerbarstig 

In het IBP VP hebben we volop geëxperimenteerd en daarbij gemerkt dat het doorbreken van vaste 
patronen weerbarstig is. We lopen in de uitvoering tegen de grenzen aan van ons systeem. Sectoraal 
georganiseerd beleid en financieringsstromen, sectorale maatregelen met onvoldoende ruimte voor 
maatwerk en experiment, traditionele hiërarchie in de relaties tussen overheden en onvoldoende 
capaciteit en morele steun belemmeren dat iedere partij optimaal verantwoordelijkheid kan nemen 
voor haar aandeel in integrale gebiedsontwikkeling.  
 
Alleen als we de praktische belemmeringen wegnemen en onze instrumenten, werkwijzen en 
processen veranderen is het mogelijk de ambities daadwerkelijk te realiseren in de praktijk. Dat 
vraagt leiderschap en lef, zowel van bestuurders en managers als van de talloze individuen in de 
uitvoering. 
 

Adviezen 
 

Vertaal gebiedsgericht en interbestuurlijk werken concreet door in eigen organisatie 
en beleid. Dit vraagt een systeem- en cultuuromslag.  

- Zet het gebiedsgericht en interbestuurlijk werken intern op de agenda, ook bij bestuurders en 
managers in de organisatie. Veel ambtenaren voelen zich roepende in de woestijn: “Mijn 
collega’s, bestuurders en zelfs manager hebben niet door wat het vraagt om zo gebiedsgericht te 
werken met andere partijen. Ik voel weinig steun. Zelfs het deelnemen aan dit soort IBP VP 
bijeenkomsten voelt als spijbelen, omdat ik er eigenlijk geen tijd voor krijg.”  

- Doorbreek het sectoraal werken en richt onze eigen organisaties in op doelgerichte sturing en 
gebiedsgerichte samenwerking. Dit vraagt een vertaling naar interne processen en 
instrumentarium, bijvoorbeeld door:  

• Instellen van een tijdelijke werkgroep of veranderteam 

• Interne platform-achtige structuren waar opgaven samen komen  

• Her-organisatie van mensen, expertises en competenties. 
- Ondersteun het team en de medewerkers, met de mens centraal. Gebiedsgericht werken trekt 

een zware wissel op veel huidige ambtenaren. Het is een complexe job, met grote belangen en 
tijdrovende en gevoelige processen. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben en te 
investeren in ontwikkeling van het team en de medewerkers. Het vraagt nieuwe competenties en 
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expertise om te kunnen werken in een netwerkwereld. We denken aan coaching, opleiding, 
opdoen van ervaring met nieuwe vormen van leiderschap en bijvoorbeeld onderlinge intervisie.  

- Anders werken vraagt ook anders aansturen en beoordelen van personeel. Medewerkers 
worden nu aangestuurd op de sectorale doelen die volgens de planning gehaald moeten worden. 
Participatie in gebiedsprocessen vraagt echter externe bijdragen aan de samenhangende 
gebiedsopgave. Deze twee-benigheid levert bij veel van onze collega’s in gebieden, met name bij 
gemeenten, een groot spagaat op en staat het doelbereik en werkplezier in de weg. Het is 
belangrijk ook het werk buiten de muren van de organisatie te organiseren, bij mensen te 
beleggen en te vertalen naar bijvoorbeeld criteria voor beoordeling. Organiseer dus ook het werk 
búiten de muren van je organisatie, in het ‘trappenhuis’. 

- De collega’s in gebiedsprocessen hebben daarbij voldoende mandaat en vrije ruimte nodig om te 
kunnen handelen in gebieden. Dat vraagt onder meer vertrouwen vanuit de organisatie, maar 
ook verbondenheid van bestuur en management. Geef daarom Kamer, Vergadering, Raden en 
Staten vroeg in het gebiedsproces een rol, neem ze mee en vraag hen de ruimte voor 
(gebieds)ontwikkeling. Bestuurlijke legitimatie is een belangrijke randvoorwaarde.  

 

“Organiseer ook capaciteit en aansturing in het 
trappenhuis! Begeleid en beoordeling je mensen voor het 
werk buiten de muren.” 

 

Organiseer de samenwerking 

De netwerken in de regio’s, zowel in de IBP VP-gebieden als in andere regionale 
samenwerkingsverbanden, zijn essentieel als schakel tussen en verbinder van de lokale vraagstukken 
en nationale ambities.  
- Kies voor een gezamenlijk proces om te werken aan een gebiedsperspectief en een breed 

gebiedsprogramma. Dat verrijkt de aanpak, maar levert ook een grote betrokkenheid en mede 
eigenaarschap. Maak daarbij gebruik van een ontwerpende aanpak, waarin partijen inzicht 
krijgen in de ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten worden en samen schetsend en zoekend 
toewerken naar mogelijke scenario’s en gedeelde oplossingen die zoveel mogelijk meerwaarde 
opleveren. 

- We adviseren hierbij de opgave en inhoud centraal te stellen en pas daarna te vertalen naar 
structuren, instrumenten, taken en rollen. Voorkom dat structuren en instrumenten leidend 
worden en dat witte vlekken ontstaan door verschuilen achter taken of rollen.  

- Bekijk op basis van opgaven en ambities wat er moet gebeuren en maak afspraken over inzet, 
taken en rollen op een gelijkwaardige manier. Overheden staan daarbij naast elkaar en niet boven 
of onder elkaar. Bij landelijke opgaven ligt de rol van het Rijk bij ‘wat’ bereikt moet worden. Op 
gebiedsniveau zijn partijen vervolgens aan zet om de agenda te integreren en verbreden, zij gaan 
samen over het ‘hoe’. Daarnaast vallen activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden deels tussen 
overheden in. Het grote geheel is een verantwoordelijkheid van iedereen en vraagt dansen tussen 
de schalen: 

• We zijn samen verantwoordelijk voor de synergie. 

• Ook zijn we samen verantwoordelijk voor het overall proces. Regie over het geheel en de 
samenhang, dat voeren we dus samen. Specifieke rollen en bevoegdheden liggen bij specifieke 
partijen en overige taken worden bij één of meer partijen belegd. Zo kan één partij de taak 
krijgen procesregie te voeren.  

• Het betrekken van de juiste partijen en participatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
“Het is niet alleen het belang van ons als ANV of LTO om de boeren te betrekken, maar dit is 
de verantwoordelijkheid van ons allen!”  

- Organiseer een plek of platform waar de grote opgaven en partijen regelmatig samenkomen. In 
veel gebieden zijn al talloze samenwerkingen en structuren, maar vaak ontbreekt de plek voor 
afweging en integratie van opgaven en functie als ‘landingsplek’ voor nieuwe opgaven of beleid. 
Dit vraagt nieuwe netwerk-achtige structuren, die zorgen voor verbindingen en voor gezamenlijke 
regie op de samenhang.  

- Verken het krachtenveld van de regio, ook met het oog op de mondiale markt. Hoe houd je 
cultuur, grond, geld en markt in de regio? 

 

“Interbestuurlijk werken is… 
jezelf telkens afvragen wie mogelijk een rol heeft, wie 
misschien kan helpen en wie er baat bij heeft of ongemak. 
En die meteen betrekken.” 
 

Zorg voor stevige korte lijnen tussen Rijk en regio en breid het team Rijks-
verbinders uit 

- Het werk gebeurt in de gebieden en we nodigen het Rijk uit om daar nadrukkelijk deel van uit te 
maken. We vragen de overheden gezamenlijk in de praktijk te ondervinden hoe de intensiteit van 
de samenwerking kan groeien. 

- Het gaat hierbij om gezamenlijk en gelijkwaardig optrekken als vier overheden. Elk heeft hierbij 
eigen rollen en bevoegdheden, maar daarnaast ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid over 
het geheel. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid kan weer verschillende taken en rollen met 
zich meebrengen. We roepen op samen naar het geheel te kijken en niet (enkel) de eigen rol of 
bevoegdheid als vertrekpunt te nemen. 

- De inzet van verbinders werd in het IBP VP als een succes ervaren. De volgende fase vraagt een 
uitbreiding van de capaciteit. Verbinders zorgen voor stevige korte lijnen tussen regio en Rijk en 
waar mogelijk ook tussen departementen onderling. We kunnen ons voorstellen dat ook de rijks-
verbinders onderling een lerend netwerk vormen, voor onderlinge training en intervisie. 
 

Organiseer gebiedsgerichte capaciteit en uitvoeringskracht 

De uitvoeringscapaciteit schiet ruimschoots tekort. De beleidsvormingscapaciteit is vele malen groter 
dan de uitvoeringscapaciteit. De omvang en veelheid van opgaven, krapte op de arbeidsmarkt en 
grote druk op met name gemeentelijk niveau, matchen niet met de aankomende vraag.  
 

“Bij het rijk werken soms meer dan 20 ambtenaren aan één 
domein, tegenover 1 ambtenaar bij de gemeente. Die er 
nota bene nog 7 andere beleidsdomeinen bij moet doen. Je 
zou de piramide eigenlijk willen omkeren.”  
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Dit gebrek aan uitvoeringskracht vormt het grootste risico onder alle genoemde plannen. “En dat 
wordt alleen maar meer, er komt iets op ons af dat wel 10x groter is dan dat we tot nu toe konden 
bolwerken. De weerbarstige praktijk vraagt meer dan dat we nu voorzien.” 
- We versterken organisaties door de personele inzet in te richten op gebiedsgericht 

samenwerken. We zullen elkaar moeten helpen en inzet van medewerkers in de gebieden 
versterken op basis van de opgaven. Bijvoorbeeld door specifieke expertise te bundelen en een 
shared service te organiseren. “Het voormalige DLG was zo gek nog niet”. Of gezamenlijk 
uitvoeringscapaciteit in te huren. We kunnen de gebiedscontracten benutten voor afspraken over 
personele inzet. 

- We hebben ieders instrumenten, financiële middelen, kennis en menskracht nodig om gebundeld 
tot efficiënte inzet te komen. Ons advies is kritische massa te realiseren in kennis, kunde en inzet 
en te voorkomen dat we elkaar beconcurreren op de arbeidsmarkt. Dit vraagt creatieve 
aanpakken en totaal nieuwe manieren van organiseren.  

 

“Het is stilte voor de storm. Er komt iets op ons af dat 10x 
groter is dan we tot nu toe konden bolwerken.” 
 

Synchroniseer processen, financiering, beoordelingscriteria 

Iedere overheid heeft zijn eigen structuur, cultuur en taal. Vooral afgestemd eigen besluitvorming en 
uitvoering. We hebben allemaal onze eigen processen, besluitvormingscycli, planningen, ritmes, 
programma-termijnen, wijze van verantwoording en financieringssystematiek. Dat is een enorme 
belemmering voor interbestuurlijke samenwerking en opgavegericht sturen. We roepen op om 
invulling te geven aan de aanbevelingen uit het boek Synchrone Besluitvorming.  
 

Ontwikkel / update de instrumentenkoffer 

De met blauwdrukken maakbare wereld is voorbij. Dat vraagt verandering in werkwijzen, leren van 
basisvaardigheden en nieuwe of aangepaste instrumenten: 
- Gesprekstechnieken en basisvaardigheden voor communicatie, zoals ‘Luisteren-Samenvatten-

Doorvragen’ en socratische dialoog. Samenwerken begint namelijk bij de basis en dat is naar 
elkaar luisteren, in elkaar verdiepen en elkaar echt proberen te begrijpen. 

- Procestechnieken en aanpakken voor gebiedsgericht werken in gebieden:  
- Ontwerpende aanpak – met keukentafel gesprekken en ateliers – om te komen tot 

gezamenlijkheid, een integraal gebiedsperspectief en kansrijke oplossingen.  
- Stakeholder-analyses voor in beeld brengen van het directe en indirecte netwerk.  
- Gebiedsanalyse en landschapsbiografie, voor verbinding met geschiedenis, cultuur, trots, kennis 

in het gebied. 
- Analyse van bodem- en watersysteem, als basis voor optimale locatiekeuze.  
- (Gebieds)doelen samenbrengen, ruimtelijk vertalen en gezamenlijk onderzoeken (joint fact 

finding, gebruik maken van ieders kennis) en afwegen en vertalen naar een gebiedsprogramma. 

• Netwerk-aanpak en organische structuren om samenhang en samenwerking te organiseren, 
bijvoorbeeld een breed gebiedsplatform, bestuurlijke regiegroep en diverse ‘oliemannetjes’ 
voor dwarsverbanden en synergie.  

• Beloning / vergoeding voor de niet-overheden aan tafel, om een gelijk speelveld te creëren.  

• Samenwerken met lokale ambassadeurs, die in het gebied drager zijn van de verandering. 

- Organiseren van kennisontwikkeling via kennisprogramma’s en -netwerken. Zo is de 
Zuidwestelijke Delta bijvoorbeeld gestart met een zogenaamde governance coalitie gericht op 
concrete aanpassingen in beleid en regelgeving en samenwerking. 

- Actief grondbeleid en instrumentarium, zoals nieuwe vormen van landinrichting, grondbank, 
gebiedsfonds en de inzet van een wet voorkeursrecht.  

- Ontwikkelen van een financieringsinstrument dat past bij de interbestuurlijke en gebiedsgerichte 
manier van werken. De Uitkering gezamenlijke opgave (UGO)) is hiervoor een eerste aanzet.  

- Experimenteerruimte, voor tijdelijke ruimte in regelgeving voor experimenten. 
 

“Waar het écht om gaat komt vaak niet op tafel. We 
moeten met elkaar de sfeer creëren dat dat wél kan.”  

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/9789462367890-WEB-original%20(1).pdf
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Lessen en hartenkreten voor succes 

3. Samen leren, experimenteren en inspireren 
 

Interbestuurlijk werken aan het landelijk gebied: we weten dát het moet en dat het 
sámen moet. We weten niet precies hóe het moet. We roepen op in netwerken te 
blijven experimenteren, inspireren en verder leren.  
 
De afgelopen jaren zijn de netwerken in regio’s, zowel in de IBP VP-gebieden als binnen andere 
regionale samenwerkingsverbanden, een essentiële schakel gebleken tussen betrokken partijen. 
Deze vormen platforms voor onderling organiseren, experimenteren en uitwisselen. 
Tegelijkertijd vormden deze gebiedsnetwerken samen weer een landelijk netwerk (Werkplaats Vitaal 
Platteland) voor onderlinge inspiratie, uitwisseling van successen en goede voorbeelden.  
We hebben gemerkt hoe waardevol deze netwerkende manier van leren is.  
 

Adviezen 
 

Werk in netwerken als aanpak in complexe en veranderlijke wereld 

Netwerken gaat over verbindingen tussen mensen, samenwerking binnen gebieden en contacten 
tússen gebieden. Maar ook over het weten te vinden van de juiste (inhoudelijke) experts of andere 
personen. Netwerken als aanpak is een belangrijk onderdeel van overheidshandelen en past bij 
uitstek bij de veelheid en complexiteit aan opgaven en organisaties waar wij voor staan.  
 

“Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen de 
trots in een gebied en nationale opgaves.” 
 

Blijf samen leren… 

We pleiten voor een blijvende lerende aanpak. Het is nodig samen te experimenteren, evalueren en 
weer bijsturen en opnieuw leren. Dat vraagt een lerende houding van iedere betrokkene.  
 

…. zowel bínnen gebieden  

We roepen ieder op platforms vorm te geven in gebieden, waarin de gezamenlijke uitvoering wordt 
belegd of aangestuurd, maar waarbij óók onderling leren, evalueren en experimenteren een 
prominente rol speelt. We adviseren om dit expliciet te maken en te agenderen, zodat de 
inhoudelijke discussies niet enkel de agenda uitmaken.  
Samen experimenteren met vernieuwende aanpakken is hierbij cruciaal: onderzoeken op welke 
manier we deze veelheid aan opgaven, mensen en overleg structuren optimaal kunnen organiseren 
op het niveau van een regio. Bijvoorbeeld een living lab inrichten in de regio met overheden, 
onderwijs en experts en ondernemers/inwoners en experimenteren en innoveren op een aantal 
opgaven. Daar hoort bij om samen tussentijds te evalueren hoe het gaat, om ook tijdig te kunnen 
bijsturen. Deze leercyclus gaat niet vanzelf, en vraagt inbedding in de reguliere overleg-planning. 
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… als tússen gebieden 

In het IBP VP is gebleken dat het leren tússen gebieden en tussen gelijkgestemden veel meerwaarde 
heeft. Deelnemers deden inzichten en inspiratie op bij elkaar en vonden steun bij hun mede-pioniers 
in de lastige zoektocht. Ontmoetingen zijn hierbij een onmisbare activiteit, zowel live als online, 
zowel laagdrempelig in bijvoorbeeld ‘cafés’ als brede of verdiepende bijeenkomsten met een stevig 
programma.  
Variatie is daarbij optimaal, met ruimte voor onderling leren, luisteren naar praktijkvoorbeelden en 
bijdragen van experts van buiten. Met de groei van het netwerk lijken inmiddels meerdere potentiële 
doelgroepen te ontstaan. Denk aan het verschil tussen ‘beginners’ en de ervaringsdeskundigen, de 
uiteenlopende specifieke thema’s en onderscheid in de verschillende rollen die we hebben, van 
procesbegeleider in een specifiek gebied tot bestuurder of gemeentesecretaris. We raden aan 
binnen het NPLG een dergelijk platform of leerlijn te ontwikkelen.  

 

“Je moet de oplossingen niet in een structuur zoeken.  
Het gaat allereerst om mensen. Ga vooral eens in elkaar 
verdiepen.” 
 

Leg verbindingen tussen diverse beleidsprogramma’s en instrumenten voor het 
landelijk gebied 

- Denk hierbij aan NOVI en de omgevingsagenda’s, het Deltaprogramma, en aan kennis- en 
ontwikkelprogramma’s voor de diverse opgaves. 

- Werk met een Innovatie-agenda, want er valt nog veel te ontdekken en ontwikkelen in de 
nieuwe samenwerking. Voorbeeld is de zoektocht naar een nieuwe balans tussen democratische 
legitimatie en de vrijheid en ruimte voor partijen om te werken aan nieuw perspectief. Of de 
toepassing van de indicatoren voor Brede Welvaart in gebiedsontwikkeling. 

- Werk samen met  “Het Groene Kennisnet”. Dit beschikt over een systeem, gericht op agrariërs 
en over de mogelijkheid voor het maken van digitale platforms voor discussie.  

- Gericht te werken aan procesinnovatie door aan te sluiten bij Meerjarig Missiegedreven 
Innovatie Programma (MMIP) voor het landelijk gebied. Via dit MMIP kan kennis en onderzoek 
worden gefinancierd. En experimenteerruimte behouden. 

 

Vorm een juridische werkgroep 

om knellende regelgeving en knellende kaders te kunnen agenderen, bundelen en oppakken. 

  

Benut de energie, betrokkenheid en gezamenlijkheid 

De Werkplaats Vitaal Platteland is gegroeid naar een groot en waardevol lerend netwerk in het 
landelijk gebied. De afgelopen periode is het netwerk bovendien verbreed met aansluiting van 
andere gebieden, zoals de pionier gebieden van het NPLG, de NOVI-gebieden en het nationale 
veenweideprogramma. Inmiddels is de term IBP VP netwerk dan ook achterhaald en gaat het om 
pioniers en andere betrokkenen bij diverse gebiedsgerichte aanpakken in het landelijk gebied. 
We adviseren het opgebouwde netwerk met de vele mensen, ervaringsdeskundigen en 
ambassadeurs te benutten en de actieve betrokkenheid te koesteren. 

Adviezen voor de borging van lessen uit 3 jaar Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) 
december 2021
 
door: 
Werkgroep Borging IBP VP:  Els van Bon (Unie van Waterschappen), Marijke Andela (ministerie LNV), 

Bart Beukema (provincie Overijssel), Nicole van Eeden (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten), Rolf Oldejans (gemeente Enschede), Geert-
Arjen Balder (provincie Noord-Holland)  

Organisatie en facilitatie Werkplaats: Suzan Klein Gebbink (Advies & Gespreksleiding), Céline Hoon (Wing)   
Communicatie en verslaglegging:   Zhijn Coöperatie 
Illustraties:       Linda van Oostrum (Inprogrez)  


