achtergrond
Beleid en expertise samenvoegd in nieuwe LNV-Directie Kennis

Fusie DWK en Expertis
Met ingang van 1 januari 2005
worden de taken van de Directie
Wetenschap en Kennisoverdracht en
het Expertisecentrum LNV
samengebundeld in de nieuwe
Directie Kennis. LNV beoogt met deze
fusie het kennisbeleid van LNV te
versterken en tegelijkertijd een deel
van zijn bezuinigingsopdracht te
realiseren. Ook het groene onderwijs
zal er volgens ‘verandermanager’
Janneke Hoekstra de vruchten van
plukken.
f oto ’s : p i e t e r b o e t z k e s

D

e samenleving wordt
steeds complexer en
er is steeds meer,
wereldwijde, informatie voor handen.
Om in het beleid goed om te gaan
met maatschappelijke vraagstukken
is het nodig informatie en signalen
uit de samenleving gericht te benutten. Daarom heeft LNV behoefte aan
een sterke kennisfunctie die
ondersteuning biedt aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken.
Daarnaast heeft LNV ook een eigenstandige verantwoordelijkheid voor
het onderwijsbeleid, de aansturing
van de kennisinstellingen en het
lange-termijnkennisbeleid voor het
LNV-domein.
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Go between
“Tot nu toe merkten de groene scholen
niet zoveel van ons bestaan”, zegt Herma
de Wilde, waarnemend directeur van het
Expertisecentrum LNV in Ede. “Wij zijn
een directie van LNV die als beleidsondersteunende unit opereert. Het EC-LNV is
in 2000 ontstaan uit een fusie van de
Informatie- en Kenniscentra Landbouw
en Natuurbeheer die een veel bredere
taak hadden en anders ten opzichte van
het ministerie gepositioneerd waren. Ze
fungeerden als intermediaire organisaties tussen beleid, praktijk en onderzoek.
Wij richten ons geheel op de ondersteuning van de beleidsvorming binnen LNV.”
“In dat proces van beleidsvorming kijkt
het EC-LNV naar wat voor kennis er op het ˚ Herma de Wilde, waarnemend
directeur Expertisecentrum LNV
betreffende gebied beschikbaar is en
waarmee het beleid kan worden
onderbouwd. Onze producten zijn verkenningen, evaluaties, monitors en beleidsondersteunende notities. Het betreft
vooral korte-termijnondersteuning. Soms bij beleidsontwikkeling, een
andere keer bij de beleidsimplementatie en ook wel bij beleidsevaluaties.
Daarbij is er bij ons werk altijd een link geweest met DKW omdat onze
programmaleiders secretaris zijn van de DLO-onderzoeksprogramma’s. “
Het betekent volgens De Wilde dat het EC-LNV goed op de hoogte is van
kennis in de LNV-domeinen die er op dit moment is of gaat komen. “Wij zijn
beleidsadviseurs. Ik spreek ook wel van de go between tussen de
kennisinstellingen en het beleid.”
“Onze mensen hebben echt inhoudelijke expertise. Door de fusie met DWK
komen korte-termijn-advisering en programmatische aansturing van het
onderzoek meer in elkaars verlengde te liggen. Inhoudelijk zal onze expertise
– die dan is opgegaan in de nieuwe Directie Kennis – ook worden ingezet
voor het vakdepartementaal onderwijsbeleid. Ik denk dan met name aan
meer inhoudelijke gesprekspartner zijn voor het onderwijs.”
Het EC-LNV zit sinds mei 2003 in een nieuw gebouw in Ede. En daar blijft
een deel van de medewerkers van de nieuwe Directie Kennis ook gehuisvest.
De Wilde: “We willen de verhuislast van onze mensen zo klein mogelijk
houden. Bovendien gaat het Ministerie in Den Haag de komende jaren verbouwen. Het betekent dat we zeker de komende vier à vijf jaar nog hier
zullen blijven.”

secentrum LNV
Meer inhoudelijk sturen
“Ik wil het niet verhullen, de fusie heeft twee kanten”, zegt Janneke Hoekstra,
tot voor kort directeur DWK en nu de ‘verandermanager’ die leiding moet
geven aan het fusieproces. “Op de eerste plaats een inhoudelijke en daar
sta ik vierkant achter. De samenvoeging van kennis en beleid. Ook minister
Veerman is er een groot voorstander van. Daarnaast is er de noodzaak tot
krimp. Door deze twee directies samen te voegen kun je natuurlijk efficiënter werken. Denk maar aan management, ondersteuning en bedrijfsvoering.
De beide directies samen zullen 20 procent moeten krimpen, het gaat dan
om 41 formatieplaatsen. We proberen het zo te doen dat het primaire proces
zoveel mogelijk wordt ontzien.”
“De kennisfunctie van LNV verbeteren, dat zal onze missie zijn. Onze rol naar
binnen toe is eraan bijdragen dat het LNV-beleid werkt. We voegen met de
bundeling de inhoudelijke kennis veel meer samen met de sturingsrelaties.
Naar buiten toe betekent het o.a. dat we
straks veel beter geëquipeerd zijn om het
vakdepartementaal onderwijsbeleid
gestalte te geven en dat we daardoor het
inhoudelijk debat met de onderwijsinstellingen veel beter kunnen voeren.”
“Ik hoop ook dat dit leidt tot meer interactie tussen het onderwijs en (de realisatie) van het LNV-beleid. Het afgelopen jaar
hebben we daarvoor ook al een eerste stap
in de goede richting gezet door het vakdepartementaal onderwijs op de kaart te zetten met de Kaderbrief waarin we instellingen oproepen met ideeën te komen.”
“Ik denk dat we met de opzet van deze
directie goed voorbereid zijn op de ontwikkelingen in de komende jaren. Maar er zijn
afbreukrisico’s. Met name de economische
ontwikkeling van dit moment. Kijk, je kunt
je mond vol hebben over kennis en kennisbeleid, maar als je geen cent te makken
hebt, dan schiet het niet op. Ik voorzie dus
niet zozeer problemen bij de vorming van
de nieuwe directie, maar bij een aanhou˚ Janneke Hoekstra,
dend slecht economisch tij wel bij het budverandermanager
get dat we voor onze missie te verspijkeren
Directie Kennis
hebben.“
“Of ik ambities heb om directeur te
worden van de nieuwe directie? Ik heb formeel de opdracht gekregen om de
fusie voor te bereiden. De Algemene Bestuursdienst benoemt straks de
directeur. Vaak is dat de ‘verandermanager’. En ik moet toegeven dat ik de
functie ook wel ambieer. Het lijkt me enig om dat te gaan doen. “

Volgens de Strategische Ondernemingsvisie van de per 1 januari 2005
op te richten Directie Kennis zullen
deze beide aspecten – Kennis voor
beleid en Beleid voor kennis – als
hoofdtaken worden ondergebracht bij
de nieuwe beleidsdirectie Kennis.
Deze directie zal op 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de huidige
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) en het Expertisecentrum LNV (EC LNV) in Ede. DWK houdt
zich nu nog voornamelijk bezig met
de formulering van het kennisbeleid
van LNV en had daarnaast een ondersteunende rol bij de formulering van
de onderzoeksprogrammering voor de
beleidsvragen. Het EC-LNV vervult de
expertiserol op het gebied van de
belangrijke beleidsthema’s van LNV.
Beide organisaties tellen nu gezamenlijk 225 medewerkers. De nieuwe
Directie Kennis zal zo’n 185 medewerkers gaan tellen, waarvan een deel
blijft opereren vanuit de locatie Ede.
Met deze inkrimping realiseren DWK
en EC-LNV gezamenlijk hun deel van
de bezuinigingsopdracht die LNV
moet uitvoeren in het kader van het
akkoord bij de formatie van het Kabinet Balkenende ll.
De definitieve Strategische Ondernemingsvisie van de Directie Kennis i.o.
is voor de zomervakantie aangeboden
aan de bestuursraad van het ministerie. De Departementale Ondernemingsraad heeft inmiddels groen licht
gegeven. In de aanloop tot de fusie
wordt nu gewerkt aan het voorgenomen organisatiebesluit en aansluitend
de plaatsingsprocedure.

Kennis voor beleid
De hoofdtaak ‘Kennis voor beleid’
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citaten
wordt uitgevoerd door vijf afdelingen
waarin de expertise op het gebied van
de kerndomeinen van LNV is geborgd.
Het betreft Natuur, Platteland, Agroketens, Voedselkwaliteit en Maatschappij. Deze afdelingen vormen de expertisepool voor het gehele ministerie
voor alle terreinen waarop LNV een
belangrijk beleidsdossier heeft. De
medewerkers van deze afdelingen
zorgen voor de kennisagenda’s, de
beleidsadvisering en evaluatie, de
aansturing van onderzoek, kennisverspreiding en de gegevensvoorziening en het formuleren van opdrachten, het beheren en ontwikkelen van
kennisarrangementen en het uitvoeren van kennisaudits op beleidsdossiers. De Directie Kennis streeft ernaar
om de belangrijkste expertises op deze
terreinen in huis te hebben. Bovendien wil ze kenniskringen organiseren
waarin naast medewerkers van de
directie, andere LNV’ers en experts uit
kennisinstellingen en de praktijk meedoen.

Beleid voor kennis

Wie roept in de woestijn moet zich niet
over gebrek aan toehoorders beklagen.
Stelling uit proefschrift van
Wouter Vles, Universiteit van
Utrecht (geneeskunde)
Œ
Hoe korter je lengte, hoe langer het
duurt voor je serieus genomen wordt.
Stelling uit proefschrift van Minne
Heringa, Universiteit van Utrecht,
diergeneeskunde)
Œ
Kennis is altijd gebaseerd op het mentale handelen van degene die denkt of
leert. De voorwaarde om kennis te hebben verworven, is dus altijd een mentale activiteit van de persoon zelf. Informatie wordt pas kennis als je het
integreert in wat je al weet. Je moet
verbanden leggen, zelf meedenken.
Leerpsycholoog Gellof Kanselaar,
Universiteit van Utrecht, in Illuster
36.

Toppunt van benepen worstbeleid: de
overheid die studenten de fooi van
1.500 voorhoudt voor het geval ze een
technische opleiding voltooien.
Onderwijsadviseur Leo Prick
in NRC Handelsblad van 21 en
22 augustus 2004.
Œ
De overheid dient jongeren juist voor
te houden dat er ook andere waarden
zijn dan die van geld. Jongens en meisjes, het gaat in het leven niet alleen om
materiële zaken, ga dus studeren als je
dat kunt, verrijk je leven, verruim je
mogelijkheden. Dat is de boodschap
die de overheid moet brengen. Niet
alleen omdat het hameren op persoonlijk materiaal voordeel haaks staat op
het gewauwel over normen en
waarden, maar ook omdat het gaat om
ons aller belang.
Leo Prick in NRC Handelsblad van
21 en 22 augustus 2004.
Œ

Œ
De tweede hoofdtaak ‘Beleid voor kennis’ omvat het vormgeven van het
kennisbeleid en het borgen van de
positie van het groen onderwijs. De
werkzaamheden zijn ondergebracht
in twee afdelingen: Kennisbeleid en
Toezicht & Sturing. Belangrijke taken
zijn o.a. het behartigen van de belangen van LNV bij het toebedelen van
extra middelen voor onderzoek en
kennisverspreiding, borgen van de
goede positionering van het groen
onderwijs in het onderwijsbeleid van
OCW, het ontwikkelen van een strategie voor aansturing van de kennisinfrastructuur, regie op de inzet van de
financiën voor de kennisinfrastructuur en toezicht houden op de besteding van de publieke middelen door
kennisinstellingen. Œ

Pieter Boetzkes

Hoe je een zo groot mogelijk effect
kunt bereiken met een presentatie?
Door in de eerste plaats zo min mogelijk te presenteren, hahaha. … Je moet
proberen dingen uit een ander, onverwacht perspectief te schetsen, zodat je
je gehoor een beetje losschudt. En het
is belangrijk dat er een zekere mate
van bevlogenheid overkomt, dus de
liefde voor het vak. Dat mensen denken: hé, kennelijk is dat vak leuk.
Gellof Kanselaar in Illuster 36.
Œ
Ik ben ervoor dat studenten zo snel
mogelijk, het liefst al in hun eerste jaar,
bezig gaan met onderzoek. Een heel
mooi voorbeeld daarvan is wat mijn
zoon op de hotelvakschool meemaakte.
Hij moest al na zes weken een volledige
avond voor ouders en familie organiseren: een diner met uitnodigingen, een
menukaart, wijn, bediening, alles. Er
ging ontzettend veel fout. Maar het gaf
ook een ontzettende motivatie om verder te gaan. Je moet leren van je fouten
en dat doe je in de praktijk.
Onderwijspsycholoog Robert-Jan
Simons in Illuster 36.
Œ
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De personele overbezetting moesten
we opvangen door commerciële activiteiten te beginnen. Vergeet niet: als
een van de kleinste hogescholen van
Nederland waren we erg afhankelijk
van stabiele inkomsten.
Bastiaan Pellikaan,
bestuursvoorzitter Stoas, in NRC
Handelsblad van 26 augustus
2004.
Œ
Overigens kwam Jan Peter Balkenende
ook naar de Olympische Spelen. Terwijl
wij allen weten dat harken geen olympische sport is.
Columnist Hugo Camps in NRC
Handelsblad van 14 augustus 2004.

