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1.

Inleiding

DLOkrijgt steedsvakeropdrachten dieeeninteractieve eninterdisciplinaire aanpakvergen.Dit betreft
vooral problementussenlandbouwendeoverigeplattelandsfuncties, diemoeilijk zijn optelossen omdatdebelangentegengesteld zijn endecommunicatievaakookverstoord is.Verbredingvandelandbouwmet secundaireproductie (natuur,landschap,water) of zelfstertiaireproductie (toerisme,recreatie,zorg)kaninprincipe debelangentegenstellingen verkleinenenbijdragen aanhetharmonieus samengaanvandediversefuncties vandeGroeneRuimte.Vanuitditinzichtheeft LNVaanDLO de opdracht
gegevenvooreenonderzoeksprogramma naarmultifunctionele landbouw op gebieds-en bedrijfsniveau.
Hetprogramma streeft naareeninteractieve eninterdisciplinaire aanpak,zowelinzakehet 'gebiedsproces'alsinzakede 'gebiedsinhoud'c.q.het ontwikkelenvanontbrekende kennis entechnologie.De centraleDLO-directie heeft ons gevraagdom,indevormvaneenconcern SEO-project (Strategische
ExpertiseOntwikkeling),degevolgde aanpakinhetprogramma enandereDLO-programma's te evaluerenenaanbevelingen optestellenvoorverbetering.Daartoezijntussenmaart ennovember 1999drie
workshops gehouden ommet onderzoekers envertegenwoordigersvan opdrachtgevers de ervaringen
te evaluerenenom gezamenlijk aanbevelingen opte stellenvoorInteractief enInterdisciplinairWerken
(IIW)binnen DLO.

Doelstelling
Het evaluerenvanervaringeneninzichteninzakeIIWindeonderzoeksprogramma's vanDLO,om te
komentot aanbevelingen aandeRaadvanBestuurhoeDLO zijnwetenschappelijke dienstverlening
kanverbeteren doormeer enbeter IIW.

3.

Werkwijze

Er iseenwerkplan gevolgdmetvier stappen:
1. Workshop (maart 1999)vooronderzoekersuitprogramma 332Multifunctionele Landbouw'en
vertegenwoordigers vanactorendiebetrokken zijn bijprojecten inWinterswijk enOude Leede
(Zuid-Holland).
2. Workshop (juni 1999)metonderzoekers vandeprogramma's Multifunctionele Landbouw', 'Stadland'endedenktank 'Varkenshouderij', waarindeervaringen zijnuitgewisseldvaneen onderzoekaanpakdiegerichtisopproblemen metmeerdere actoren,dieverschilleninbelangenvisie en
daarom eeninteractieve eninterdisciplinaire aanpakeisen.
3. Workshop (november 1999)metvertegenwoordigersvan demanagementteamsvan DLO-instituten (Altena,ATO,ID-Ler/stad,MAG, LEI,PlantResearch International enRIKILT) enWUR
omvoorlopige aanbevelingenvanworkshops 1 en2tebespreken ente selecterenwelkebruikbaar
zijnvoorverbeteringvandedienstverleningvanDLO met IIW
4. Opstellenvandefinitieve aanbevelingenvoorbeteredienstverleningdoorDLO doormeeren beter
IIW.
Nadat eind 1999deaanbevelingenwaren opgesteld,zijn zeindeeerstemaandenvan2000 besproken
metVan Zaane (directeurconcernontwikkelingvanWageningenUR,opdrachtgevervoorditproject en
voorzittervanworkshop 3),metVanDijk enDeNooijvanDLO-Onderzoekstrategie enmet Beun
(GRR) enHartholt (DWK) (devoorzittersvan respectievelijkworkshop 1 en2).Op basisvanhunreactieshebbenwedeaanbevelingen afgerond inmei2000.

4.

Evaluatie

4.1

Overlevendoorzelfkritiek envernieuwing,vooralt.o.v.
degrootste klantLNV

Hetuitvoerenvanvraaggestuurd onderzoekisdehoofdtaakvan WageningenResearchCentrum', dat
gevormdwordt doordeinstitutenvandeDLO-holdingenhet Praktijkonderzoek. Belangrijk doel
daarbijismeeropdrachten uitdemarkttehalenomminder afhankelijk tewordenvanhetvoormalige
'moederbedrijf' LNV.Datneemt echternietwegdatLNVnogsteedsdebelangrijkste klantisenvoor
ruimdehelft vandeinkomsten zorgt!Of ditzoblijft, zalsterkafhangen vaneenaantal ontwikkelingen:
1) In deomgevingvanLNVenbinnen LNV:
a) inhoeverreblijft LNVkennisontwikkelingvoorplantaardige endierlijke productie,verwerking
enafzet sponsoren,inhoeverrewordt dit aanproducenten,verwerkers enhandel zelf overgelaten?
b) inhoeverre blijft degrondgebonden landbouwruimtelijk eneconomisch vanbetekenis,mede
doorverwevingvanvoedselproductie met anderefuncties vandeGroeneRuimte?
2) BinnenhetResearch Centrum:
a) inhoeverrewetendeinstitutenvanDLO enPraktijkonderzoek zichaantepassen aandeveranderingen rondenbinnen LNV?
b) inhoeverrewetenzehun imagovanverdeelde endaardooreenzijdig enweinigefficiënt opererendekennisinstellingen omtezettenineenpositief imagovanelkaaraanvullendepartnersin
eensoepeldraaiendResearch Centrum?
DeonzekeretoekomstvanhetMinisterievanLNValsbelangrijkste klantmaakt ookdeaard, omvang
en spreidingvandeoverheidsopdrachten vanWageningenResearchCentrum onzeker.Het belangrijkstedathetResearchCentrumkandoenom zichteverzekerenvanvoldoende overheidsopdrachten is
dehuidigedienstverlening aanLNVkritischtebezien enzonodig drastischtevernieuwen.
Daarbij isdeeerstevraag:*watkrijgen LNV ende doelgroepenvoorde programmafinanciering,
die alleen alvoorDLO meerdan200miljoen gulden perjaarbedraagt?'Tot nu toelijkt deze
vraagnietergtelevenbinnenhetResearchCentrum,omdatLNVwordt gezienalseentrouweklant
dieweinigeisen stelt of zelfs alseenobligatesponsor,dieweinigeisenhoortte stellen!Alleenalvanwegedit achterhaaldeklantbeeld moethet nuchtere en zakelijke antwoord op dezezelfkritische vraag
kortwegluiden:*teweinig!'
Detweedevraaglaat zichminder gemakkelijk beantwoorden:'Hoe kanhetnieuwe Research
Centrumdedienstverleningvernieuwen omLNV ende doelgroepenvande nodige kennis te
voorzien ominrichting enbeheervanhetlandelijk gebied drastischte moderniseren?'
Inparagraaf 4.2worden dezwaktenindehuidigedienstverlening eerstop eenrijgezet.Vervolgens
wordeninHoofdstuk 5vieraanbevelingen gedaanvoor meerenbetere dienstverlening.
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4.2

Zwaktenindehuidigedienstverleningvoorenin
opdrachtvanLNV

DeDirectieWetenschapenKennisoverdracht (DWK)verzameltkennisvragenbinnenhetMinisterie
vanLNVendedoelgroepenenformuleert deindicatiesvoornieuweonderzoeksprogramma's,diein
principevierjaarmogenduren.Inoverlegmetcentraal-DLOwordendeindicatiesomgezetin opdrachten,waarbijo.a.geletwordtophetvrijkomenvanonderzoekscapaciteitvanaflopende programma's.Als
ditteweinignieuwecapaciteitoplevertvoornieuweopdrachten,kunnenlopendeprogramma's worden
bekortoftussentijdswordenomgebogenvooreennieuweopdracht.Het algemene probleem hierbij
isdatdehuidige prograrnrneringzowel deomvangalsdekwaliteitvande wetenschappelijke
dienstverlening beperkt.

De zwaktenvan dehuidigeprogrammeringkunnen alsvolgtworden gespecificeerd:
a) De vraagstuurtwelhet aanbod,maardegeringeflexibiliteit vanhet aanbod (vrijkomende onderzoekscapaciteit) beperkt dehoeveelheidvragen diekunnenworden beantwoord.
b) De geldenvoor nieuweprogramma'sworden nogsteedsinbelangrijke mateverdeeld naarratovan
vrijkomende resp.vrijgemaakte onderzoekscapaciteit perinstituut.De institutenvoeren de opdracht
vervolgensuit naarinzicht envermogenvandebeperktecapaciteit dievrijis(infeite 'onderzoek(bij)gestuurde vraag5),terwijl dekwaliteitvandedienstverleningjuist eenconsistenteuitwerking en
uitvoeringvan deopdracht vereistmethet concernbreed enzonodigdaarbuiten mobiliserenvan de
benodigde (interdisciplinairecapaciteit ('vraaggestuurdonderzoek^.
c) Interdisciplinaire programma'swaarineennauwesamenwerkingmet actorenwordt nagestreefd,
hebben meestal éénàtweejaarnodigom opgangtekomenendatbeperkt desnelheidwaarmee de
vragenworden beantwoord.
d) Het iederevierjaaropbouwen enontbindenvanprogramrnateamsisvaakinefficiënt en biedt
teamsweinigcontinuïteit omuitte groeientotprofessionele entoonaangevendewerkgroepen, die
interactief eninterdisciplinairwerkenbinneninnovatienetwerken (ditbeperktzoweldeomvangals
dekwaliteitvan dedienstverlening).
e) Er zijn onvoldoendepersoneleprikkelsingebouwdvoorverbeteringvan deomvangendekwaliteit
van de dienstverlening, zodathetrisicogroot isdatLNVeen steedsontevredenerklantwordt en
voor zijn opdrachten andereuitvoerders gaat zoeken.
f) Begeleidingscommissies vanuitLNVkunnenweinigveranderen aangenoemde beperkingenvan de
omvang endekwaliteitvan dedienstverlening,zodat het animoomzittingtenemenin zo'n commissieenactief betrokkenteblijvendoorgaansniet grootis.

5.

Aanbevelingen

Gelet op degroteen snelleveranderingen indekennisvragenvanLNVenzijn doelgroepen, kan
WageningenResearchCentrum met DWK deomvangendekwaliteitvan dedienstverlening vergroten
door
1. Meerinteractie met klantenendoelgroepen enmeer flexibiliteit inzake hun steedsveranderendevragenbijlopende onderzoeksprogramma's.
Deprogramma'svoorLNV jaarlijkstoetsen enwaarnodigaanpassen aandeveranderdekennisvragenvandeklantenkringbinnen enbuitenLNV:zowordtinteractieverenflexibelergewerkt
danindehuidigevier-jaarscyclus.
2. Meercontinuïteit inhet onderzoekvoordetijdrovende opbouwvan toonaangevende,
interdisciplinaire werkgroepen binnen innovatienetwerken.
Deprogramma's nietmeernavierjaarbeëindigen,maar zelatendoorlopen zolangervraagnaaris,
uiteraardmetjaarlijkse aanpassingaandeveranderingen indekennisvragen; zokanmeer flexibiliteitvoor deklanten (punt 1)worden gepaard aanmeercontinuïteitvoordeopbouwvan professioneleentoonaangevende,interdisciplinairewerkgroepen eninnovatienetwerken,zoisookIIW
mogelijk rond complexethema's.
3. Meermarktwerking binnenhet concerninzake dewervingvanprogramma- en
projectleiders.
Programmaleiders enprojectleiders wervenviaeenWageningenResearchCentrum-brede procedure (internearbeidsmarkt) enjaarlijksbeoordelen enwaarnodigvervangen bijveranderdekennisvragenof zwakkeprestaties;zoworden denodigepersoneleprikkelsingebouwd om omvangen
kwaliteitvan dedienstverlening steedste verbeteren.
4. Meerinteractie metklantenen doelgroepen bijde programmering ('intake')van nieuw
onderzoek rond complexe thema's.
Inkorteprogrammeringsstudies samenmet devoornaamste actoreneenplanvan aanpakuitwerkenvoornieuwekennisvragen,dieteprimairenteomvattend zijn ominlopendeprogramma's te
wordeningepast;ditkanuitmonden innieuweprogramma's c.q.nieuwewerkgroepen eninnovatienetwerken.
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6.

Uitwerkingvande aanbevelingen

6.1

Meer interactie metklantenendoelgroepenenmeer
flexibiliteit inzake hunsteedsveranderende vragenbij
lopende onderzoeksprogramma's

De dienstverleningvaniederlopendWageningenResearchCentrumprogrammawordtjaarlijksgetoetstbinnenhetinnovatienetwerk c.q.devoorhet programma relevanteafdelingen vancentraleen
regionaleLNV-directiesenhet expertisecentrum LNVresp.relevantedoelgroepen door kennisvragen
en (voorlopige) antwoorden voorteleggen (indevormvaneenkortjaarrapport) met verzoekkort te
reagerenviaeenquickscan:
•

Updatevan deklantenkring perkennisvraag:
ishet programma (peronderzochtevraag)nogrelevantvoorhet beleidswerk
resp.dedoelgroepen vandeafdeling (jaof nee)?

•

Updatevandefeitelijke dienstverleningperkennisvraag:
indiendevraagnogrelevantisvoordoelgroep of afdeling,inhoeverreishet (voorlopig) verkregen
antwoordnuttigvoorhetbeleidswerkresp.dedoelgroepenvandeafdelingen (score1-10)?

•

Updatevandegezamenlijke kennis eninzichtenbinnenhet innovatienetwerk:
inhoeverreismeeruitwisselingperkennisvraaggewenst eninwelkevorm (schriftelijk of
mondeling,welke contactpersonen)?

•

Updatevandeprioritairevragenc.q.inzamelingvandenieuwevragen:
welke(nieuwe)vragenbehoeven hetkomendjaarde aandacht?

6.2

Meer continuïteit inhetonderzoekvoordetijdrovende
opbouwvantoonaangevende, interdisciplinaire
werkgroepen binnen innovatienetwerken

Op basisvan devoorgesteldequickscan (6.1)stelthetResearchCentrum inoverlegmetDWK,begeleidingscommissies enprogrammaleidersjaarlijksvasthoehetprogramma moetworden voortgezet:
•

Inhoeverremoeten deinnovatienetwerken ronddeprogramma'sworden aangepast door inkorting
ofuitbreidingmet bepaaldebeleidsafdelingen en doelgroepen?

•

Inhoeverremoetenprogramma's daarbijwordenvernieuwddoorvragenmet minder prioriteitte
vervangen doorvragenmet meerprioriteit eneventueelextracapaciteitte gevenvoor nieuwe
vragen?

•

Inhoeverremoeten dewerkgroepen daarbijwordenvernieuwd doorvervangingvan projectleiders
eneventueelookde programmaleider?

•

Welkeprogramma's zijnminder relevant geworden of zelfs helemaalnietmeerrelevanten moeten
capaciteitinleverenofworden beëindigd?

•

Welkevragenkunnennietwordeningepast inlopendeprogramma's,omdat zeteprimairof te
omvattend zijn, zodat zeeenprogrammeringsstudie vergen,hetgeenkanleidentot eennieuw
programma c.q.nieuwewerkgroep eninnovatienetwerk (vervolgonder 6.4)?
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6.3

Meer marktwerking binnenhetconcerninzakede
wervingvanprogramma- enprojectleiders

Programmaleiders enprojectleiders worden geworvenviaeenWageningenResearch Centrum-brede
procedure (internearbeidsmarkt) enjaarlijks beoordeeld enwaarnodigvervangen bijveranderdekennisvragen of zwakkeprestaties;zoworden de nodigepersoneleprikkelsingebouwd omoptimaleteams
tekrijgen entehouden eneenoptimale omvangenkwaliteitvandedienstverleningte waarborgen.
•

Programmaleiders zijn programmaleider namensWageningenResearchCentrum enkrijgen deze
opdracht na een open enResearch Centrumbredesolücitatieronde.Omtoppers tekrijgen ente
houdenkrijgen programmaleiders eenmet BusinessUnit managersvergelijkbare salariëring
gedurendehun programmaleiderschap.

•

Omteverzekeren datdeprogrammaleider bijdebestedingvanhet budgetresp.hetwervenvan
projectleiders het belangvanLNV alsklant bovenhetbelangvanzijninstituutresp.zijn business
unit stelt,wordt deprogrammaleidervoordelooptijd vanhetprogrammauitsluitend aangestuurd
door debegeleidingscommissie c.q. degedelegeerdopdrachtgever (zieverder6.4).

•

Deprogrammaleiderwerft deprojectleiders ResearchCentrum-breed enbegint dewervingsproceduremet een oproepvia Intranet.

•

De programmaleiderwordt jaarlijks beoordeeld op zijn functioneren doordebegeleidingscommissie endeprojectleiders op diverse relevanteonderdelen (inclusief geschiktheid voor
veranderdvragenpakket).Scoorthijonvoldoende danmogenvoorzitterensecretarisvande
begeleidingscommissie samenmet enigevooraanstaande projectleiders hetResearch Centrum
verzoeken eenopvolgervoorhem/haarte zoeken.

•

Projectleiders worden jaarlijks door deprogrammaleider beoordeeld ophun functioneren op
diverserelevanteonderdelen (wetenschappelijke prestatie,samenwerkingmet collega's,interactie
metklanten,geschiktheidvoor nieuwekennisvraag alsoudeiskomentevervallen).Scoorteen
projectleider onvoldoende danmagdeprogrammaleider hem/haarvervangen.

•

De BusinessUnit managers krijgen inzageindevertrouwelijke beoordelingen vanhet functioneren
vanhunonderzoekers enmoeten dezebenuttenvoorhunbeleidinzakebijscholing, bevordering
en evt.verlengingvan eendienstverband.

6.4

Meer interactie met klantenendoelgroepen bijde
programmering ('intake')vannieuwonderzoek rond
complexethema's

k

Voor nieuwevragen,dieprimairen omvattend zijnenrakenaanbelangentegenstellingen en moeilijke
beleidskeuzes,wordt doorResearchCentrum inoverlegmet,resp.inopdrachtvan,DWK een
programmeringsstudie van max.eenjaarverricht naareenpassendplanvan aanpak
•

Eenprogrammeringscommissie wordt gevormdmetvertegenwoordigersvan de voornaamste
actoren (d.w.z.personen diede actorencorrect enmetmandaatkunnenvertolken) onder
voorzitterschapvandemeest belanghebbende ofverantwoordelijke LNV-beleidsafdeling.

•

De programmeringscommissie wordtvooruitvoering encoördinatie geassisteerd door eenteam
vanminstensdriesenior-wetenschappers dietezamenhetprobleemveldoverzienopbasisvaneen
brede (complementaire) deskundigheid vanuitverschillende disciplinesc.q.kenniseenheden (alpha,
bèta,gamma).

•

Deprogrammeringscommissie maakt eenbeknopt overzichtvan dekennisen ervaringvande
actoreninzakedekennisvragen,voegt dekenniseninzichtendiedoorwetenschappelijk onderzoek
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zijnverkregenhieraantoeen specificeert deleemten entegenstrijdigheden inkennisenervaringin
devormvan deelvragen.
Deprogrammeringscommissie zetinoverlegmet deachterbannen dedeelvragen opvolgordevan
belangrijkheid.
Deprogrammeringscommissie komt eenplanvan aanpakovereenom devoornaamste deelvragen
insamenhang optelossen door
eenbreedmaatschappelijk debat omeennationaleimpassetedoorbreken entot een nationaal
actieplantekomen (conform bijv.'denktankvarkenshouderij');
een voorlichtingscampagne;
scholingof training;
innovatieprojecten vande actorenmetinbrengvanonderzoekers (alof nietgebiedsgericht);
onderzoeksprojecten metinbrengvandeactoren;
fundamenteel onderzoek;
eencombinatievandezevormenvankennisontwikkeling en-overdrachtZekerbijdekeuzevooreencombinatievandiversevormenvankennisontwikkeling enoverdracht dientdeprogrammeringscommissie eeninteractiestructuur aanhetplantoete voegen,
metverdelingen afbakening vanverantwoordelijkheden en rollenoverdebetrokkenpartijen.
De senior-wetenschappers indeprogrammeringscommissie fungeren voorResearchCentrumals
'intakersvande (deelopdracht'enhelpen decommissie bijhetvaststellenvandeinte zetten
disciplines (eventueelvanbuitenResearchCentrum),het makenvaneen globaalwerkplan (met
interactiestructuur) eneenglobalebegrotingvandebenodigdemenskracht enmiddelen (inclusief
vouchersvoor onderzoektenbehoevevanbepaalde doelgroepen/actoren).
AlsDWKuithetvoorgelegdeplanvan aanpakconcludeert dateenmeerjarig Wageningen
ResearchCentrum -programma nodigis,wordt naeen open enResearchCentrum -brede
sollicitatieronde, eenprogrammaleider aangesteld,diedebenodigdeintegraledeskundigheid bezit
enzichvoltijds kanwijden aandeuitvoeringvandeopdracht (eventueelgedeelde
programmaleiding).
ResearchCentrumkomtmetDWK alsopdrachtgever (opbasisvande interactiestructuur
gekoppeld aanhetplanvan aanpak)tot eenlijst met demeest belanghebbende beleidsafdelingen
vanLNVenactoren (agrarischenniet-agrarisch)voorhetprogrammaennodigt dezeuk deelte
nemen aandebegeleidingscommissie voorhet programma alskernvanhet innovatienetwerk.
Deprogrammaleider neemt hetwerkovervanhet programmeringsteam c.q.deintakesvan de
opdracht (hetkan eenvanhen zijn) enkomt met debegeleidingscommissie toteen definitief
werkplanmet begroting.
Deprogrammaleider presenteert het programma enhet werkplanviaIntranet enroept onderzoekersbinnenResearchCentrum (of zelfs binnenheelWageningenUR) opzichkandidaat te
stellenvoor deprojectleiding vanonderdelen vanhet werkplan.
Kandidaat-projectleiders wordenuitgenodigd omdoordeprogrammaleider met enigeledenvan
debegeleidingscommissie teworden geselecteerdop hunwetenschappelijke en communicatieve
vaardigheden enhun geschiktheidvoorhettevormenteam.
Deinhet programmateam gekozenprojectleiders gaanineen'trainingskamp'metdeprogrammaleider (enevt.ledenvandebegeleidingscommissie), omzichtot een communicatief
soepeleenwetenschappelijk productieve eenheidteontwikkelen,toegesneden ophet programma,
deonderliggendeprobleemvelden endevoornaamste actoren.
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7.

Conclusie

In deafgelopen jarenisLNVovergegaantot outputfinanciering vanDLO entot verzelfstandiging van
DLO. Indepraktijkheeft ditslechtsbeperkteuitwerkinggehadop deprogrammering enuitvoering
vanhet onderzoek endientengevolge op deomvangendekwaliteitvandewetenschappelijke dienstverlening.Het isnuhoogtijd datWageningen Research Centrumdekwaliteitvande wetenschappelijke
dienstverlening aanLNVendaaraan gelieerdedoelgroependrastischverbetert. Binnenenbuitende organisatieklinkt steedsdringenderderoep om meerInteractief en Interdisciplinairte Werken.De conclusievan dit SEO-project isdatditeen drastischeherzieningvergtvandeprogrammering endeuitvoeringvan hetonderzoek.Hiertoe doenwijvieraanbevelingen aandeRaadvanBestuurvan
WageningenUR,zoalsvermeldinhoofdstuk 5enuitgewerkt inhoofdstuk 6.

16

-1

BijlageI.
Workshop 1:Interactief en Interdisciplinair
Werken binnenprogramma Multifunctionele
Landbouw (30-3- '99)
Programma
Dagvoorzitter NicoBeun (LNV-Directie GroeneRuimte enRecreatie),tevensvoorzittervandebegeleidingscommissievanhetonderzoekprogramma Multifunctionele Landbouw.
1. MeervoudigDuurzaamLandgebruik Winterswijk
• Aanpakvande'grondgebonden'projecten vanuit DLO,Hein Korevaar;
• Reactieop deze aanpakvanuitprovincie,Bert Kiljan enWillemvanWingerden;
• Reactievanuitlandbouw,HenkWikkerink;
• Reactievanuitwaterschap,AndréOldenkamp;
• Discussie
2. Gebiedsstudie OudeLeede
• Aanpak doorDLO enPraktijkonderzoek,PieterVereijken enTheunVellinga;
• Reactieop deze aanpakvanuitlandbouw,AntoineWillemsens;
• Reactievanuitprovincie,JeroenClausman;
• Discussie.
3.

Aanbevelingen voorverdereontwikkelingvanInteractief en InterdisciplinairWerken binnen het
programma Multifunctionele Landbouw.
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1.

Hein Korevaar (AB-DLO) geeft eenoverzichtvandegeschiedenis,inhoud,organisatorischeopzet en
de succes-en faalfactoren vanMeervoudigDuurzaamLandgebruik.
MeervoudigDuurzaamLandgebruikisontstaan binnenhetinterdepartementale onderzoeksprogramma
DuurzameTechnologische Ontwikkeling (DTO).Eind 1997isDTO beëindigd;sindsdienwordt het
project onderleidingvandeprovincie Gelderland voortgezet dooreenstuurgroepwaarineen groot
aantalpartijen participeert.Meervoudiglandgebruikwordt gezienalseenmanieromen economische
groeieneenefficiënter gebruikvangrondstoffen, energieenruimteterealiseren.De combinatievan
functies vergroot deaantrekkelijkheid van het gebieden biedtkansenvoor ondernemers.Meervoudig
Duurzaam Landgebruik combineert aspectenvanmeervoudig grondgebruik (combinatievan de functieswaterconservering,landbouw,beplantingen,natuurenrecreatie),technologischevernieuwing(opwerkingsinstallatiesvoor reststromen) encommunicatie eninformatie. In 1998heeft de ontwerpfase
van de (deelprojecten plaatsgevonden. Elkproject wordt getrokken dooreenbelanghebbende stakeholder.DLO ondersteunt deze stakeholders metkennis,waarbijeen senior-onderzoeker fungeert als
counterpart voordetrekker. In 1999isdeuitvoeringsfase gestart.
•

Vanuit deervaringenmet dit project ziet Korevaar alssucces-enfaalfactoren voorinteractief eninterdisciplinairwerken:
Succesfactoren
systeemdenken
goedecommunicatiemet actoren
begripvoorbelangenvan actoren
deskundig gesprekspartnervoor actoren
goedekwaliteiten bruikbaarheid
'onpartijdigheid'
brede deskundigheidvan DLO

Faalfactoren
te sterkegerichtheidop eigen (onderzoeksbelang
afstandelijkheid
onvoldoende praktisch
tetraagen gedetailleerd
hoge prijs
capaciteit gebonden aan programma's
verplichte"winkelnering'
beschikbaarheidvangeschikte mensen

1-3
1.1

Reactievanuitdeprovincie, Bert KiljanenWillemvanWingerden
(Provincie Gelderland)

Zijbevelen aanombijtijds deinteractiemet deondernemers goedtewaarborgen, dit stimuleert bovendienhun creativiteit bijhet zoekennaaroplossingen diebijonderzoekers mindervoordehandliggen.
Een doelgerichtekoppelingtussen onderzoek enpraktijk moet albijhet beginvaneenproject gemaakt
worden, niet alseralteveelbeslissingen zijn genomendienietmeerbeïnvloedkunnenworden.
Zijzien geen groterolvoor DLO alshet gaatomderegievan gebiedsprocessen, dezehoort meerthuis
bijprovincies,DLG, GLTO of eenadviesbureau (bijvoorbeeld Arcadis).DLO isvooraltoegerust voor
deinbrengvankennis.Conclusie:schoenmakerhoudjebijjeleest.
DeinbrengvanDLO isweliswaarinterdisciplinairmaarteveelgeoriënteerdop productievanlandbouwof natuur.Meeraandachtisgewenstvoorrecreatie,zorglandbouw, dewatercoöperatie en voor
juridische aspecten.Zijbevelen aandeDLO-inzet met dezeaspectente verbreden
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Reactie vanuit de landbouw, HenkWikkerink(GLTO)

Hijpresenteert een sterkte-zwakteanalysevandeaanpak:

Sterk

Zwak

Kans

Bedreiging

- werkenvanuit grote
lijn
- nietteveelinhoudelijke discussie
- allerelevante
partijen erbij ineen
vroeg stadium
- betrokkenheid DLO
• doelenvooropstellen
• vroegtijdig het gebied
erbij betrekken
- economische
potenties

- bhjven investeren
- betrokkenheid
grondeigenaren/ inhetprocesishet
gebruikers?
halvewerk

• sectorale
benadering

- landbouwontwikkelingis
geen onderdeel

- MLfuncties meer
richten opgebruiksmogelijkheden
bedrijf

- onvoldoende
deelnamevan
bedrijven
- geloofwaardigheidvande
scenario's voor
bedrijven

- veeldraagvlakdoor
ongedwongen betrokkenheid

- teweinighechte
afspraken

- betrokkenheid
boeren vergroten

- financiële basis
van plannen
ontbreekt

Communicatie - veelvuldiginhet
gebied
- overnemenvande
wensen
- invroeg stadium

- teweinigmet
deelnemers
- niet concreet
genoeg

- persoonlijke
benadering
- inbrenggeven aan
bedrijven zelf

- buurtvisites
- gebrekaanvertrouwen

Uitvoering

- de bekende
- nog onvoldoende - ook aandacht voor
bedrijfsontwikkeling beren op deweg
gericht opdeelnemers
- aangeveneconomische perspectieven

Proces

Inhoud

Organisatie

- gericht op
bedrijfsniveau
- plaatselijke insteek
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Reactievanuithetwaterschap,AndréOldekamp (Waterschap RijnenIJssel)

Een sterkpunt isdeflexibiliteitvan allebetrokkenpartijen,dieleiddetot vernieuwendeideeën enconcepten,losvandevastekaders.Deontwikkelingvanideeënheeft eerst centraalplaatsgevonden.Ditis
gelijk eenzwakpunt.Desterketop-downbenaderingindebeginfase geeft teweinigruimte aandeactoren opdewerkvloer.Voorhenligtvooraf alteveelvastenditwerktfrustrerend. Neem detijd voor
hetlatengroeienvaneendraagvlak.Steleenvertrouwenspersoon aandietussendeopdrachtgever plus
onderzoekers aandeenekant endebelanghebbenden aandeanderekant zitendiesnelde informatie
doorgeeft vóórdatteveelbeslissingen zijn genomen.Dezevertrouwenspersoon moet erookvoorwakendatereentegrotegolfvaninterdisciplinair en interactief onderzoekoverde belanghebbenden
heen raast.
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2.

Discussie
AlsGLTO-afdelingwillendeboerenwel maarconcrete,individuele afspraken zijn moeilijker te
maken.Dekunst isvanuitdepositievandeboertedenken,duszoweinigmogelijktop-downte
werken.Bovendienmoetiemand (onderzoeker ofvertrouwenspersoon) eenvoorstel aantrekkelijk
brengen endeboeren moeten eriets aankunnen veranderen.
Er moeten duidelijke afspraken worden gemaaktwiedeverantwoording neemt eenvoorstel naar
belanghebbenden tebrengen.Boerenmoeten hetnietineensopeenkaartzien.Taakvoor communicatie!.
Er iseen spanningtussen onderzoek enuitvoering,zowelagrarischeondernemers als onderzoekers
moetenvooruit kunnen met eenvoorstel.Ditkandoor de 'neutrale'vertrouwenspersoon telaten
bemiddelen.DLO moet geenonderhandelingvoeren en geeneindverantwoordelijkheid naarde
streek nemen of eendraagvlak zoeken.
De 'neutrale'persoon moet voorkómen dateenalgemeenbeleidsprobleem aaneen gebiedverkochtwordt alsgebiedsprobleem.Er iseenwisselwerking,maarookeengrens.Het gebiedmoet
nietsindemaaggesplitst krijgen.

Optiesvoor Multifunctionele Landbouwinhetgebied
OudeLeede

Projecdeider PieterVereijken (AB-DLO) lichtdezecasetoe alséénvandevijf gebieden,waarwordt
getracht eenonderzoeksbijdrage televeren aaneenbeginnend of lopend gebiedsinnovatieproces. Oude
Leedeiseen schoolvoorbeeld vaneen straktop-down proces,waarmeedeprovincie Zuid-Holland
tracht deagglomeratiesvanDenHaag enRotterdam dooreenduurzame natuur- enwaterrijke zoneuit
'elkaartehouden.Oude Leedeiséénvan dedelenvandebeoogde 'Groen-Blauwe Slinger'.Toen het
teamvandriemedewerkersvanDLO enPraktijkonderzoek doordeprojectleider van de provincie
(Clausman) endeonderhandelaarvanWLTO (Willemsen)werdenuitgenodigd ommeetedenken,zat
het procesmuurvast:het centraledeelvan deZuidpolder (noordelijk deelvanOudeLeede) was door
deprovincie begrensd alstoekomstig natuurgebied,zeertegen dezinvan decircatien betrokkenmelkveehouders.
Voorlopige conclusies:
• IdeaalbeeldvanMultifunctionele Landbouwkanactorentot elkaarbrengen;
• Voor elkeactorweldejuisteargumenten hanteren,inspelendopzijn belangen;
• Rapporten,nota's enkaartenminder alsinputvóórenmeer alsoutputvaninteractiehanteren,
kortom....Vansolistischenaarinteractieveplanvorming!
• InterdisciplinaireteamsvanWageningenURkunnen eenvoortrekkersrolvervullen.
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Reactievanuit delandbouw,AntoineWillemsen(WLTO)

Delandbouworganisatie zietwelhet belangvandeGroen-Blauwe Slinger,maarhet roept schrikopals
zonder overlegeenreservaat op dekaartwordt getekend.Daardoor ontstaat eendefensieve houding
dieoplossingen niet bevordert.Erwaseenpatstellingenlandbouw en stedelijke omgevingstonden met
de ruggennaarelkaartoe.IndiesituatiewashetDLO-project omboeren erbijte betrekken ergwelkom. T)emobiele brigadevandeonderzoekers bracht demolenweerinbeweging'.

2.2

Reactievanuit de provincie,JeroenClausman(Provincie ZuidHolland)

Moeilijk gebied,streekismurwvan deplannen endedrukdieop het gebiedstaat.Uitgangspuntvan de
provincieisdatds het gebiedgroen moetblijven, ditvolledigdoorde streekmoetworden gedragen.
Alsineengebiednognietvoldoende draagvlakismoetjealleenergie (enonderzoek) eerst besteden
aanhetvergroten daarvan,enpasdaarnaverdergaan.Hij zietdrievalkuilenvoorDLO: 1)de onderzoekersbeginnen op eenmoment dat ernogteweinigdraagvlakis;2)deonderzoekerswekkenverwachtingen diezijnietwaarkunnenmaken;3)deonderzoeker neemt depositieinvandeonderhandelaar.Detweedeen derdemogelijkheid leidenertoedatdeonderzoekers zelf sturendwordeninhetproces,hetgeen ongewenst is.Onderzoek moet ertoeleidendatdeboeren zelf overhun situatie (anders)
gaandenken enzelf oplossingenkiezenuit demogelijkheden diehet onderzoek aandraagt.Onderzoekersmoetenviahunkennislokaleenalgemenebelangen combineren ennieuwe,mindervoordehand
liggendeoplossingen aandragen.Pasnainteractiemet degenen dieverantwoordelijk zijnmoet de
(nieuwe)kennisnaarde boer.

3.

Aanbevelingen

Tijdens deworkshopwerden dedeelnemersverzocht aanbevelingen opte schrijven diekondenworden ondergebracht indevantevoren aangegeven categorieën:
• Interactiefwerkenmetactoren
(bijv.waarligteenrolvoor DLO:faciliterend,visie-ontwikkeling of alleen kennisondersteuning?
onafhankelijk bij belangentegenstellingen)
• Interdisciplinairwerkenopçfaeds-mbecbijßniveau
(bijv.samenwerkingtussen DLO'ers onderlingenmet andereinstellingen:voldoende breedtevan
expertiseenpraktischekennis?)
• Orgviisatorischeaspecten
personeel:bijv.vaardigheden enbeschikbaarheidvan onderzoekers;
financieel: bijv. prijs-kwaliteitverhouding;
kwaliteit:bijv.bruikbaarheid vanhet geleverdeproduct,tijdige oplevering;

3.1
•

•
•
•
•

Interactief werkenmet actoren

Voorkom dat gebiedskeuze opgelegdwordt of alszodanigoverkomt.Begineerstmetinhet gebied
tevragenwiebelangstellingheeft enpasdaarna of men denktdathet gebied geschiktis.Probeer
het aantaldeelnemersdat zichoverrompeldvoeltzokleinmogelijktemaken.
Betrekineenvroeg stadium deactoren erbijdieeendirectbelanghebben.Ga eerstnawatze
willen.
Zoekinelkgebiedeninnovatieproces dejuistebalanstussentop-down-enbottom-up-benadering.
Maakdeformele top-down-structuurgeschiktvoorinformele contactenvanonderaf, of zoeknaar
eenintermediaire persoon.
Investeerveeltijdinbedrijfsbezoek, ditisvoordebottom-up-benadering cruciaal
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3.2
•
•
•
•

3.3
•
•
•
•

Maakaanhetbeginvaneenproject eengoede analysevanpartijen,belangen,doelen, rollenen
verantwoordelijkheden enmaakzeeenieder duidelijk.
Weknaarbelanghebbenden niettehogeverwachtingen:speelopenkaart,geenverborgen agenda's.
Structureerhetoverlegduidelijk enzorgvoorheldere communicatie.
Steleenvertrouwenspersoon aanom (schijntegenstellingente signalerenenteoverbruggen en
geef dezeookeen loketfunctie.
Stimuleerofleer(o.Lv.communicatie-deskundige) onderzoekers zichbescheiden en flexibel opte
stellennaar belanghebbenden.
Stimuleerbijonderzoekersverbredingvanexpertise.

Interdisciplinair werkenopgebieds-enbedrijfsniveau
Doorbreek deneigingvaninstitutenhun eigenmissie/markt vooropte stellen,deeigen
winkelneringophetniveauvanDLO en instituut.
Bèta-disciplines (technologen) noch Gamma-disciplines (sociologen encommunicatiewetenschappers) mogen overschatworden:zorgvooreengoedebalanstusseninhoud enproces!
Betrekookbestuurlijke enjuridische aspecten inhet onderzoek.
DLO moet betersamenwerken methetPraktijkonderzoek,datveelexpertiseheeft op
bedrijfsniveau.

Organisatorische aspecten
Zorgdatinprojecten waarbijveelpartijen zijn betrokken,iemandalsprocesbegeleider optreedt.
Dezemoet afstand kunnen nemenvandeonderzoekers enbelanghebbenden.
Maakduidelijk onderscheidtussenregievanhet onderzoekenregievanhet gebiedsproces;het ene
isvoorDLO enhet anderevoorprovincieof LTO.
Zorgervoordattoezeggingen ookechtwordt gerealiseerd.
Vermijd disciplinaireprojecten perinstituut,geef projecten voldoende flexibiliteit t.a.v.inzetvan
kennisenmiddelen.

1-1

Bijlage II.
Workshop 2:Interactief en Interdisciplinair
Werkenbinnendiverse activiteitenvanDLO
(9-6- '99)
Programma
DagvoorzitterJanHartholt (LNV-DirectieWetenschap enKennisoverdracht),tevens co-referent voor
Denktank Varkenshouderij.
1. MeervoudigDuurzaamLandgebruik Winterswijk
• Aanpakenstandvan zakeninwaterconserveringsproject Stortelersbeek,Hein Korevaar,
AB-DLO;
• Reactieop dezeaanpakvanuitwaterschap,AndréOldenkamp,WaterschapRijn enIJssel;
• Reactievanuitlandbouw,HenkWikkerink,GLTO;
• Reactiesvanoverigedeelnemers endiscussie.
2. Denktank Varkenshouderij
• AanpakenvervolgvanMythen &sagenrvndckvarkenshouderij, GéBackus,LEI-DLO
• Reactieop aanpakvanuitLNValsopdrachtgever,JanHartholt, DWK
• Reactieop aanpakvanuitvarkenshouderijsector, JanMerks,Institute for PigGenetics
• Reactiesvanoverigedeelnemers endiscussie.
3. Denktank Stadslandbouw
• Opdracht enmethodische zoektocht,JannemariedeJonge, SC-DLO
• Aanpak enresultaatvanGroupModelBuilding,IneNeven, IBN-DLO
• Reactieop aanpakvanuitLNValsopdrachtgever,HenkHavinga,IKC-L
• Reactiesvanoverigedeelnemers en discussie
4. Aanbevelingenvoorverdere ontwikkelingvan Interactief enInterdisciplinairWerken door DLO.
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