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De kunst van het samenwerken
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Samenwerken. Het is inmiddels een sleutelbegrip in innovatieve projecten.
Steeds meer dringt het besef door dat doorbraken niet alleen gerealiseerd
kunnen worden met een nieuw stukje techniek. Echte doorbraken vereisen een
samenspel tussen vele uiteenlopende actoren. Een samenspel waarin kennis
gecombineerd wordt, bezwaren omgevormd tot ontwerpeisen en kansen aan
elkaar gekoppeld worden. Maar het is ook de kunst om ervoor te zorgen dat
samenwerking niet tot eindeloos gepamper en gepolder en compromissen leidt,
maar tot gedragen doorbraken.
TransForum is een van de Nederlandse innovatieprogramma’s. Opgericht om
de kloof te helpen dichten tussen de ontwikkeling van kennis en de toepassing
ervan in de praktijk. In alle projecten van TransForum staat samenwerking
centraal. Samenwerking tussen ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en
politici, maar ook met maatschappelijke groepen. Veel mensen beginnen al
bij voorbaat te zuchten en denken aan eindeloze overleggen, ontelbare mitsen
en maren, en vooral een buitengewoon inefficiënt proces. Het tegendeel blijkt
echter waar. Veel TransForum-projecten leiden én tot een beter resultaat én tot
een sneller resultaat, overigens vaak niet zonder slag of stoot. Terecht rijst dan
de vraag: waar is dit succes aan te danken? Zijn er kritische succesfactoren aan te
wijzen die samenwerking kunnen maken en breken? En vooral: hoe manage je
zo’n proces? Hoe manage je niet alleen een project, maar een heel netwerk?
Dit boekje bevat verhalen van mensen uit de praktijk van TransForum. Ze
vertellen over hun ervaringen met ‘netwerkmanagement’. Samen met hen doen
we een poging de vinger te krijgen achter die succesfactoren en de cruciale
competenties van ‘de netwerkmanager’.
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Metropolitane landbouw
Samenwerking is voor TransForum geen doel op
zich, maar vooral het noodzakelijke instrument
om resultaten te bereiken die bijdragen aan een
meer duurzame ontwikkeling van de Nederlandse
landbouw. De idee van de ontwikkeling van een
metropolitane landbouw ziet TransForum daarbij
als een belangrijke inspiratiebron. Metropolitane
landbouw is een landbouw die inspeelt op de
veelvormige vraag uit de samenleving door
gebruik te maken van de unieke kwaliteiten van
de metropolitane omgeving. Dat betekent een
intensieve interactie tussen die landbouw en de
haar omringende, veelal stedelijke, omgeving. Dit
in tegenstelling tot de rurale landbouw die we van
oudsher kennen. Dit type landbouw richt zich vooral
op zijn eigen productieomgeving
Zowel initiatieven rondom zorglandbouw en
streekproducten als de ontwikkeling van grootschalige
agroparken behoren tot de metropolitane landbouw.
Het gaat expliciet om het bedienen van uiteenlopende
marktsegmenten, maar wel van een metropolitane
vraag naar zowel kwaliteitsproducten als naar
goedkope bulkproducten. Daarbij komen nieuwe
verbindingen tussen productieketens tot stand.
Metropolitane landbouw is een uitdaging, het draagt
de belofte in zich nieuwe kwaliteit te leveren voor
de gehele samenleving. Een landbouw die ervoor
zorg draagt dat stad en platteland elkaar beter leren
kennen, een landbouw die de behoeften uit de
stad kent en weet te bedienen, en een stad die weet
hoe producten tot stand komen en niet meer een
onwetend en romantisch beeld over die landbouw
heeft. Een rurale landbouw, die je bijvoorbeeld
in Midden-Frankrijk tegenkomt, kan je het beste
omschrijven als een commodity agriculture, een
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landbouw die alleen maar uit is op het voortbrengen
van producten zoals graan, ongeacht de vraag.
Landbouweconomie is nog te veel gericht op het
in stand houden van boeren op hun akkers. In de
metropolitane landbouw is dat anders, daar gaat het
om voedseleconomie, het inspringen op die vraag uit
de stedelijke omgeving. Bij de EU zijn voorzichtige
signalen te zien dat het landbouweconomisch beleid
die kant van de metropolitane landbouw opkantelt.

Nieuwe waarden creëren
In ons land is de afgelopen jaren door veel
verschillende partijen en op zeer verschillende vlakken
in experimenten ervaring opgedaan met betrekking
tot duurzame landbouw. Hierdoor is de kennis over
innovatie, en over alles wat daarbij komt kijken,
bij vele verschillende actoren in de landbouwsector
duidelijk verrijkt. TransForum verkeerde in de
gunstige positie om hierbij aan te sluiten en erop
voort te bouwen. In het verlengde hiervan heeft
TransForum in de afgelopen jaren allerlei nieuwe
vormen van agrarische bedrijvigheid mee van de
grond helpen tillen.
De projecten – die in samenspraak en samenwerking
met uiteenlopende partners werden uitgevoerd leverden veelsoortige kennis op over de ontwikkeling

van een metropolitane landbouw in de praktijk.
De verzamelde – evidence based - expertise leert ons
veel over de inhoud en de werking van innovatieve
processen en over hoe deze de opmaat kunnen
vormen tot een meer ingrijpende transitie van
de landbouw.
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De aanpak die we in allerlei verbanden - al lerende en
al doende - ontwikkelden, betitelen we als gedeelde
waardeontwikkeling. We hebben ons daarbij laten
inspireren door het Engelstalige concept ‘shared
value development’. We verstaan hieronder het
gezamenlijk uitdenken en realiseren van nieuwe
waardeproposities. Uitgangspunt is dat bedrijven en
stakeholders (kennisinstellingen, maatschappelijke
organisaties, overheden) gezamenlijk nieuwe waarden
gaan creëren door het verbinden van ‘people, planet
and prosperity’. Zo kom je tot een landbouw en in
het verlengde daarvan een ruimtelijke ontwikkeling
(zie hoofdstuk 7) die duurzaam en gedragen nieuwe
diensten en producten voortbrengt.
Deze gemeenschappelijke waardecreatie kan ertoe
leiden dat op meer adequate wijze wordt voorzien
in een groeiende maatschappelijke behoefte.
Consumenten worden voorzien van voldoende,
veilig, gezond, divers en verantwoord geproduceerd
voedsel en burgers worden tevredengesteld door
een meer hoogwaardig en multifunctioneel gebruik
van de hen omringende ruimte. Deelnemende
partijen – de overheid, maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen, ondernemers - zien hun belang er
in terug, elk vanuit hun eigen perspectief.

De uitdaging van de netwerkmanager
Hoewel het huidige innovatiepeil in de
Nederlandse landbouw relatief hoog is en er zeker
vernieuwingsbereidheid aanwezig is, moeten we
constateren dat onder de bestaande verhoudingen
doorpakken lastig is. Lang niet altijd is er voldoende
aandacht voor de complexiteit van de bestuurlijke
en maatschappelijke omgeving. Een fantastisch
innovatief idee kan in de praktijk gemakkelijk
stuiten op taaie instituties in de vorm van verouderde
regels, terughoudende toezichthouders en bestaande
machtsverhoudingen – zowel binnen de overheid
als in de betrokken sectoren. Een ander euvel is de
diffuse spreiding over vele verschillende stakeholders,
waarbij niet altijd even duidelijk is wie waar
verantwoordelijk voor is. Dit gebrekkig eigenaarschap
is zeker een handicap als wordt geopereerd in lastige
samenwerkingsverbanden of in een ingewikkelde –
vaak bestuurlijke - context. Ook kan het zijn dat het
concept zelf te weinig substantieel is. Dit risico wordt
versterkt door het gegeven dat media en politiek nogal
gevoelig zijn voor hypes. Een nieuw – en wat abstract
ogend – concept dreigt snel en eenzijdig te worden
afgerekend op resultaat op korte termijn.
Een ander aspect is dat het innovatiebeleid vaak
technologisch georiënteerd is. Dit boekwerk laat
het belang van zowel de maatschappelijke als de
menselijke component zien. Het zijn mensen, vaak
in niches of op ‘vrijplaatsen’, die in gezamenlijkheid
innovaties in gang zetten.
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Competenties
Welke competenties moet die netwerkmanager
hebben, was de beginvraag bij het schrijven van dit
boekwerk. Alleen competenties beschrijven leidt tot
droge opsommingen en veel open deuren. De essentie
is dat een goede netwerkmanager iemand is die ervan
geniet dat anderen samenwerken, dat anderen in
beweging komen. Als netwerkmanager moet je op tijd
opzij stappen, glimlachen, loslaten, zodat anderen het
vastpakken.
In de verhalen van vijf netwerkmanagers wordt
duidelijk waar zij dat plezier vandaan halen, waar ze
tegenaan zijn gelopen en over welke kwaliteiten zij
zelf (en anderen) beschikken.

Boeren zoeken
de stedelijke marqt op
Mijn Boer
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Sinds 2005 werken de organisaties Ruraal Park en Groene Hoed (RP/GH)
samen aan het opzetten van een regionale keten voor versproducten. De
beoogde innovatie van dit project is om een nieuw ketenconcept te realiseren.
Alle schakels van de keten zijn gezamenlijk eigenaar van het ketenconcept en
de producten, totdat de consument ze koopt. Hiermee komt een machtsverschuiving binnen de keten tot stand: in de huidige versketens liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de retailer. In dit nieuwe concept komen
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden eerder in de keten te liggen.
De betrokken boeren zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
Ruraal Park/Groene Hoed is bij de winkelformule Marqt verantwoordelijk voor
de levering van de aardappels, groenten en fruit (AGF). Dit gebeurt vanuit het
TransForum-project ‘Regionale Voedselketen’ onder de merknaam ‘Mijnboer’.
Op 21 februari 2008 is in Amsterdam de eerste winkel van Marqt geopend.
Inmiddels is een tweede vestiging in Amsterdam en eentje in Haarlem geopend.
Mijnboer richt zich naast de samenwerking met Marqt ook op het leveren van
producten aan LaPlace, cateraars (zoals Vitam) en bestaande horecabedrijven in
de stad Amsterdam. Door het project zijn boeren in staat een nieuwe rol te
spelen in de keten en in het netwerk.
Jaap Hoek Spaans is directeur van Landzijde, een stichting die tot doel heeft
de relatie tussen stad en platteland te versterken. Dat doet hij ook vanuit de
Stichting Groene Hoed met initiatieven als Mijnboer. Bij Landzijde en Mijnboer
samen zijn 200 boeren aangesloten. Jaap ziet het als uitdaging om een nieuw
collectief van boeren te organiseren die daardoor in staat zijn een nieuwe plek in
een stedelijk netwerk te spelen.

A
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De professionaliseringslag
Van Groene Hoed naar Mijn Boer
“We zijn begonnen onder de titel Stichting Groene
Hoed. Groene Hoed is een servicebureau, een
makelaar tussen enerzijds boeren die de mogelijkheid
krijgen om hun producten af te zetten en anderzijds
bedrijven die vorm willen geven aan een nieuwe
waardepropositie. Die nieuwe waarde zou ik willen
omschrijven als: beter voedsel, meer inzicht in en
verbondenheid met de producent, voedsel dat van
dichtbij afkomstig is, als klant invloed hebben op de
landbouw en de diensten die deze sector levert.
Ons doel is om de voedselproducerende boer als
dienstverlener voor de stedeling te zien. De stedeling
is niet alleen de inwoner van de stad. 80 procent van
de mensen die op het platteland wonen is stedeling.
Op een gegeven ogenblik raakte ik namens Groene
Hoed in gesprek met twee personen die bezig waren
met de opzet van Marqt. Je praat een tijdje met elkaar
en je concludeert heel snel dat je hetzelfde wilt. Je
geeft elkaar een hand en laat die nooit meer los.
Marqt is het beste uit de retail wat je bedenken kunt,
en wij hebben de ambitie om te horen tot de beste
in de landbouw. Maar je kunt niet blijven dromen,
je moet op een gegeven moment echt durven en het

gaan doen. Marqt kwam op het juiste moment. Het
was voor Groene Hoed een goede mogelijkheid om
zich te professionaliseren. Aan de andere kant was
Groene Hoed voor Marqt aantrekkelijk vanwege onze
kennis en expertise.
Op het moment dat we Marqt ontmoetten, in 2007,
zaten we steeds met ‘ja, maar’-situaties. We wilden
wel, maar hoe kunnen we het geheel opschalen, hoe is
de prijsvoering, hoe geven we vorm aan marketing en
communicatie?
	Succesfactoren
Als Groene Hoed kregen we de vraag naar meer en
beter, beter in bijvoorbeeld logistiek. Marqt kwam
als geroepen. Daarvoor was wel eerst een crisis nodig.
Marqt wilde beginnen en wij konden dat nog lang
niet aan. Ik heb op dat moment gezegd de stekker
eruit te gaan trekken. Het zou ons niet gaan lukken.
Voor mij was de belangrijkste reden om die clash
te forceren dat er bij ons als het er op aan kwam te
weinig echt geloof in eigen kunnen was. Omdat wij
als Groene Hoed al zo lang aan het kabbelen waren
geweest. Met kabbelen doe ik het iets tekort, hoor. Er
waren hele serieuze gesprekken, maar we kwamen niet
echt vooruit.

Het klinkt raar, maar een crisis in je project is ook
soms een succesfactor. Dat was bij Mijnboer nodig
om die professionaliseringsslag te maken. Daarbij
zijn geen mensen afgehaakt. Integendeel, we zijn
dichter bij elkaar gekomen. Mijnboer is geen speeltje
meer, niet iets dat je erbij doet, het is serieuze
bedrijfsvoering geworden.
We hebben daardoor een grote stap kunnen zetten.
Daarbij vond ik ook dat Groene Hoed als naam te
soft was, daarom hebben we de naam herdoopt in
Mijnboer. Dat is wat eigentijdser, past ook bij het idee
dat de stedeling zijn eigen boer kent.
Een succesfactor voor Mijnboer vind ik dat we niet
alleen met gelijkgestemden zijn. Je moet mensen
erbij hebben die niet meteen voor de hand liggen, die
tegengas durven te geven. Je moet discussie hebben,
geen volgelingen. En mensen met kennis (van zaken)
en met kennissen (relaties en netwerken).
Succesfactoren van Mijnboer zijn een heldere visie
hebben, daar duidelijk over zijn, op meerdere borden
kunnen schaken, zichtbaar zijn (bijvoorbeeld bij
conferenties). Faalfactoren zijn er ook, zoals beseffen
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dat alles tijd vergt, maar ook dat je de cash flow op
orde hebben. De grootste faalfactor is eigenlijk de
overheid met zijn regels die lastig van toepassing zijn
op innovatieve processen of op een bedrijfsmatig
servicebureau als Landzijde.
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Hot en hip
Het belangrijkste is echter dat de lijn van je verhaal
consistent is, want dan is de kans het grootst dat
alle partijen het oppakken. Eigenlijk hebben we met
Mijnboer een simpel verhaal.
Wat wij willen bereiken is dat er nieuwe verhoudingen
in agrarische productie en consumptie ontstaan.
Dat bedrijven produceren waar mensen in hun
naaste omgeving behoefte aan hebben. De overheid
zegt: dat willen wij ook: local to local-productie
en waardetoevoeging aan die producten. Het
bedrijfsleven, cateraars, ze staan er allemaal positief
tegenover. Heel gemakkelijk, de landbouw staat er
ook achter. De sector is op zoek naar nieuwe wegen.
Een boer vindt het leuk om op een beetje trendyachtige manier mee te doen. Voor een andere agrariër
is het weer noodzaak. Als je weet dat bedrijven
het eigenlijk niet nodig hebben, maar het wel leuk
vinden om een of andere reden, dan moet je daarop
aansluiten.
Ons verhaal sluit helemaal aan bij de tijdgeest. Boeren
zijn hot en hip, en goed voedsel is natuurlijk hip. En
energiebesparing zit er natuurlijk in, hoef je niet eens
te benadrukken, dat snapt iedereen direct.
Het verhaal is makkelijk, maar de realisatie is wel
lastig. Je bent met je armen, je benen, je hoofd en af
en toe ook nog met je kont balletjes omhoog aan het
houden, daar zit best wel een risico in. Je kunt het je
niet permitteren om te vaak mis te grijpen. We zijn
het netwerk, dat in de eerste instantie heel lang om
mij heeft gehangen, aan het verbreden. We gaan

het overgeven aan een team van mensen die dat
netwerk moeten gaan bedienen. Je moet ook elkaar
versterken: netwerkverbreding, lijntjes met elkaar
verbinden, competenties van elkaar gebruiken.
Je moet het niet allemaal naar je toe willen blijven
trekken. Want dat is natuurlijk gevaarlijk. Dan
wordt het een one-manshow.
Achterban
De achterban, die 200 boeren, vergeten we wel eens
en dat leidt soms tot confrontatie. Het gaat over
hun hoofden heen. Als we ze er meer bij hadden
betrokken, waren we misschien wel verder geweest.
Uiteindelijk valt of staat het met de kwaliteit van de
individuele boer.
Het heeft ook met mijn ongeduld te maken. Ik
heb een hekel aan groepjes, aan al dat zogenaamde
democratische gedoe. Dat levert veel tijdverlies op.
Heel ver met transitie
In mijn beleving zijn we al heel ver met de transitie.
Wij lopen niet meer achter de stad aan, de stad komt
naar ons toe. Zo zijn we gevraagd om vorm te geven
aan een kas in Amsterdam Osdorp. Dat maakt het
allemaal een stuk gemakkelijker voor ons. Onze
‘brand’ is geslaagd.
Transitie moet een gevolg zijn, niet het doel. Ik krijg
de indruk dat het voor sommige mensen wel een doel
is. Ik vind het van belang om te beginnen in het klein
en om te laten zien dat het werkt. Daarna moet de
opschaling tot stand komen.

Strategie

B

Ik heb het hart op de tong. Zeg dingen hardop.
Maar ik merk ook wel dat ik soms te vroeg kom met
een nieuw idee. Ik heb een heel open manier van
communiceren. Stel me kwetsbaar op en dat biedt
meer voor- dan nadelen.
Alles wat we doen is mensenwerk. Je kunt mensen
beïnvloeden. Zo boek je meer winst door te zeggen
‘We hebben je nodig’ dan ‘Wil je meedoen?’, dan haal
je iemand makkelijker over de streep.
Ik vind het belangrijker dát er iets gebeurt dan hoe
iets gebeurt. Ik ben bereid om anderen gelijk te geven
als het een stap in de goede richting betekent, ook al
ben ik het zelf niet zo met die stap eens.
Bij vergaderingen zorg ik ervoor om eerst wat credit
op te bouwen, door anderen te steunen, zodat zij aan
het eind van een vergadering ook mij steunen. Soms
is tijdsdruk heel handig om iets er doorheen gesleept
te krijgen. Ik hou daarom graag van wachten en het
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behandelen van mijn punten aan het eind van een
vergadering. Je moet anderen, waar je wat gedaan
van wilt krijgen, vragen om met jou mee te denken.
Of juist terughoudend zijn en niet te heftig positie
kiezen, als je je zin wilt krijgen en niet te gretig wilt
overkomen. Je moet altijd een positieve inbreng
hebben, geen negatieve inbreng of hakken in het
zand, dat doen boeren nog te veel.
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Plaats in netwerk
Ik voel me wel het middelpunt van het netwerk,
gezien mijn contacten met de overheid, bedrijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Als mijn belangrijkste kwaliteit zie ik vooral het
vermogen om dit op te brengen, want het kost
heel veel energie, en tijd, om de lijntjes naar al
die organisaties warm te houden, van voldoende
informatie te voorzien en ook weer feedback terug van
te krijgen.
Om een goede netwerker te zijn, is een aantal zaken
van belang:
1. je moet moeite willen doen om al die lijntjes aan de
gang te houden;
2. je moet de taal van al die verschillende partijen
kunnen spreken;
3. je moet weten waar je welke informatie, trucjes,
houding of kennis moet inzetten. Dat vraagt om
inleving in verschillende partijen en situaties.

C
Je moet ook daadkrachtig zijn. Dat werkt altijd. Dat
is ook netwerken. Iemand komt met een vraag en
het allerbeste wat je dan kunt doen is niet alleen daar
antwoord op geven, maar ook om dat meteen te doen.
Dan heb je al dat werk niet meer op je bureau en je
vragende partij is meteen tevreden.

Managementstijlen
Visionaire doener en leidinggevend, dat is mijn stijl!
Dat hoor ik ook van mensen terug. Uit een visie
blijkt je warme hart voor iets. Ik zeg nadrukkelijk
wat mijn droom is en schets ook hoe ik denk hoe we
dat met zijn allen kunnen gaan bereiken. Mensen
vinden dat vaak heel prettig. Ik word door anderen
ook als visionair geduid, maar ben wel iemand met
zelfkritiek. Naast een visionair heb je een dieselmotor
nodig die gestaag doorgaat. Zo iemand hebben we er
eigenlijk altijd bij gehad,
Er zit ook een risico met het visionaire. Dat je baalt
als je niet bereikt wat je had kunnen bereiken.
Democratische solist
Ik ben veel meer een coachend, democratisch persoon
die vanuit een visie dingen in gang zet, waarbij ik
het niet nalaat om het gezellig te maken, om een
beetje swingend en verbindend bezig te zijn. Een
drammerig figuur ben ik niet. Zo’n eentje die zegt:
“ik zie het zo, van bovenaf, zo moet het gebeuren”.
Ik zeg wel hoe het volgens mij zou kunnen, maar leg
aan de ander voor of die zich daarin kan vinden. Als
het echt heel principieel zou zijn, dan zou ik wel heel
erg bevelhebberig worden van “nee, we doen het zo”.
Maar dat is nog niet gebeurd.
Een beetje solistisch optreden is soms nodig. Als je
alles democratisch wilt besluiten, schiet het niet op.
Met een stichting kun je veel sneller besluiten. Je
ziet ook veel verenigingen in de zorglandbouw. Alles
moet democratisch besloten worden. Misschien ligt
het aan mij, maar ik geloof vanuit het perspectief van
een bedrijfsmatige aanpak en continuïteit niet in die
verenigingen. Daar ben ik toch wel te veel solist voor.
Is misschien in tegenspraak met democratisch zijn,

maar als het erop aankomt ben ik ook een behoorlijke
solist. Maar wel een die weet dat ie het alleen voor
elkaar krijgt als al die andere mensen meekomen. Ik
loop regelmatig te ver voor de muziek uit. En dat leidt
soms tot onbegrip of dat mensen zelfs een hekel aan
me krijgen. Laat mij maar in de frontlinie werken.
Ik ben niet bang om tegenwind te krijgen.
Geen afmaker
Ik weet van mezelf dat ik op tijd dingen moet
overlaten aan een ander. Het echte afmaken is niet
mijn pakkie an. En dan moet je ook zorgen dat je
binnen je organisatie mensen hebt die het wel af
kunnen maken. Je moet je realiseren dat je niet alles
zelf kunt. Ik werk nu samen met iemand die een
afmaker is. Hij heeft rust, is vasthoudend.
Ziet dingen snel, snapt het in een keer. Een realist.
Ik ben veel meer een idealist. Hij creëert rust bij
anderen. Ik creëer onrust.
Bij Mijnboer moet je een afzetmarkt creëren. We
hebben een jaar eraan geroken en geknuffeld met
elkaar. En dan ga je die keten scherp houden, daar
besteden we nu al veel meer tijd aan. Dat gaat een
geweldige toekomst tegemoet. Daar ben ik van
overtuigd. Ook daar heb je weer bepaalde mensen
in bepaalde rollen nodig: afmakers, initiators.
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Competenties

Als je niet kunt coachen op die momenten dat het
nodig is, ga je het ook niet redden. Dan blijf je aan
het netwerken maar wordt er niks gerealiseerd.
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Assertiviteit vind ik ongelofelijk belangrijk.
Inlevingsvermogen hebben en anderen toegang
tot je geven, dat is ook assertiviteit. Daar heb ik in
combinatie met luisteren wel eens moeilijkheden mee,
maar dat heeft meer met mijn snelheid van denken en
handelen te maken dan met het feit of ik wel of niet
geïnteresseerd ben.
Resultaatgericht mag je me ook wel noemen. Ik heb
een hekel aan intermediairs die leuk projecten doen
met als enig eindresultaat een advies aan anderen wat
er moet gebeuren.

Schakelvermogen. Als je in een vergadering zit,
moet je heel snel kunnen schakelen, je antwoord
klaar hebben, in de taal van de partij waar je
mee te maken hebt. Dat heb ik geleerd in het
onderwijs. Je krijgt elke 50 minuten weer een
andere groep leerlingen, dan leer je wel om snel
te schakelen.
Stressbestendigheid is belangrijk. Je moet het niet te
dicht bij je laten komen, ook dat leer je juist in het
onderwijs. Daar heb je tig momenten dat het mis
kan gaan. Elk uur 30 verschillende kinderen. Maar
als je weet dat je met een bepaalde vrolijkheid kunt
overbrengen, dan is die stress wel te hanteren.
Conflicthantering vind ik leuk. Ik ben er ook zeker
van dat je in transities altijd tegen conflicten oploopt.
Gebeurt dat niet, dan blijf je steken in het netwerken,
in het transformeren om het transformeren.
Voortgangsbewaking is heel erg belangrijk. Daar heb
ik andere mensen voor nodig. Die zeggen: ‘Wat doen
we nou eigenlijk allemaal? We zijn wel leuk aan het
kletsen, maar we hebben nog niets besloten!´
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Probleemanalyses zijn nodig, maar dan heel erg op
hoofdlijnen, niet te moeilijk doen. Ik laat me niet
leiden door problemen. Ik ben als ik het zo allemaal
bekijk een visionaire doener.”

Hoofdstuk 3

Bouwen aan
een robuust netwerk
Greenport Venlo

Het TransForum-project ‘Streamlining Greenport Venlo’ werkt aan een gezamenlijke
gebiedsontwikkeling in de vorm van een open, dynamisch netwerk als alternatief voor
een meer dirigistische beleidsorganisatie. De kernvraag is hoe je een lerend netwerk van
alle betrokkenen organiseert, dat in al zijn complexiteit resultaatgericht werkt aan de
ontwikkeling van een regio die zich positioneert en onderscheidt op duurzame ontwikkeling.
Dit vereist de ontwikkeling en toepassing van nieuwe vormen van regiomanagement,
kennismanagement, branding en communicatie.
Greenport Venlo bestaat uit een viertal programma’s: waardecreatie, leren leren, kwaliteit
van leven en basics (o.a. Klavertje 4). Het grootste programma is Klavertje-Vier, de realisatie
van vier grote projecten: het bedrijventerrein Trade Port Noord, de twee projectvestigingen
glastuinbouw Californië en Siberië, en de uitbreiding van de Veiling ZON. Deze vier
grote projecten zijn in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) aangewezen als
belangrijke impulsen voor Venlo. Met deze gebiedsontwikkeling wordt getracht een krachtige
en samenhangende ontwikkeling van een agro-industrieel en logistiek complex tot stand
te brengen in samenhang met een groenstructuur. Onderdeel hierin is een nieuwe KKK
(Kennis, kunde, kassa-)organisatie, waarin Wageningen Universiteit, Universiteit Maastricht
en de provincie in een nieuwe organisatie een spannende integratie tegemoet gaan en een
ultieme vorm van samenwerking gaan realiseren.
Als fysieke ontmoetingplek van deze krachten- en kennisbundeling wordt een Innovatoren in
Greenport Venlo gebouwd.
In de loop van 2008 is een Servicepunt opgericht dat de activiteiten van Greenport Venlo
begeleidt en coördineert.
Jos van der Heijden is als projectleider Greenport Venlo werkzaam bij de provincie Limburg
en intensief betrokken bij het TransForum-project ‘Streamlining Greenport Venlo’. Hij
ervaart zelf in het project, maar ook in het Servicepunt, hoe belangrijk netwerkmanagement
is en wat dit van mensen en deelnemende organisaties vraagt.
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A
Overheden gaan anders werken
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“De manier waarop we nu met al die partijen rond
Greenport Venlo samen opereren is nieuw, zeker voor
de overheden. Wat in ieder geval gelukt is, is dat er
een servicepunt is gekomen waar niet alleen maar
overheden in zitten. Dat heeft niet zo zeer te maken
met het feit dat overheden daar geen goede mensen
voor zouden kunnen leveren, want die zullen er best
zijn, maar Greenport Venlo (GPV) is per definitie
iets van meerdere partijen samen.
De medewerkers van het Servicepunt moeten vooral
over hun eigen schutting heen kunnen kijken. Dat
betekent dat je je in ieder geval goed moet kunnen
verplaatsen in het belang van een ander, in staat moet
zijn om even los te komen van je eigen belang en je
eigen gedachtepatroon, en kunt kijken naar wat de
ander beweegt. Dat moet je echt tot in de finesses
beheersen. Daarnaast moeten de medewerkers van
het Servicepunt echt interacteren, verbindingen
leggen met anderen.

Verder moeten het ondernemende mensen zijn. Met
risico-ontwijkend gedrag kom je er niet. Dus dat
moet haast wel met een stempel op je voorhoofd
staan: ‘ik ben niet bang om risico’s te nemen’. Het
moeten mensen zijn die in staat zijn dingen in
beweging te zetten. Het moeten geen projectleiders
zijn, mensen die het project vastpakken en dingen van
A naar B willen brengen. Die heb je ook nodig, maar
niet hiervoor. Wel mensen die van het beschouwende
naar het beslissende en het doen kunnen. Die dat spel
kunnen spelen.
Het spannende is dat in de loop van de rit rollen
veranderen maar ook bijvoorbeeld de samenstelling
van besturen en het personeelsbestand van het
Servicepunt. Dat levert wel eens pijn op. Er vliegen
nu nieuwe mensen in en die hebben soms de neiging
om alleen naar de business te kijken en niet naar de
andere aspecten, zoals de omgeving of de rol van
kennis. Dat is wel snel bijgeschaafd. Iedereen begrijpt
uiteindelijk wel dat het om een andere manier van

werken gaat. De provincie bijvoorbeeld moet echt
werken als een shared facility centre. We hebben over
het concept van Greenport twee jaar lang op alle
niveaus gesproken en dat zit nu wel tussen de oren.
Ook bij ondernemers en organisaties als de LLTB.
Alleen mkb- en familiebedrijven zijn nog lastig mee
te krijgen, bij de grotere bedrijven zie je wel een
beweging.
Niet meer achter je bureau
Het betekent dat je als overheid heel anders moet
gaan opereren, veel meer dingen van buiten naar
binnen brengen dan andersom. Dat betekent dat je
geen ambtenaar achter een bureau meer bent.
Die met een stapel boekjes waarin de regels staan
opgeschreven, gaat zitten kijken van ‘wat betekent
dat nou?’, maar dat je veel meer andersom denkt.
Ik breng iets van buiten naar binnen; ik heb een
vraag en daar wil ik wat mee. Vervolgens kijk ik pas
naar die regeltjes. Dan stel je jezelf de vraag: waar
ga ik nou echt problemen mee krijgen en hoe kan

ik die omzeilen? Dat is een hele andere manier van
met dingen omgaan. Het klinkt heel logisch, maar het
is nu nog niet de werkwijze van overheden. Misschien
is het ook wel zo dat het op termijn ook echt om
ander overheidspersoneel vraagt.
In 2 1/2 jaar tijd is er wel veel veranderd bij overheden.
Zo had ik laatst een gesprek met het hoofd
Ruimtelijke Ordening van Venlo die niet echt blij was
dat ik een van zijn beste mensen bij het Servicepunt
wilde hebben. Maar de gemeente vindt dit ook zo van
belang dat ze daar toch mee heeft ingestemd.
Ik durf wel voorzichtig te stellen dat Greenport Venlo
bijgedragen heeft aan een cultuurverandering binnen
het ambtelijk en bestuurlijk apparaat van gemeente en
provincie, maar ook bij het ministerie van LNV.
Processen worden anders aangevlogen, er wordt echt
samengewerkt met stakeholders.
Je ziet ook dat Greenport op andere plekken wordt
gekopieerd. Dat is een mooie ontwikkeling.
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Ik merk nog steeds dat men de neiging heeft om, als
het lastig wordt, weer terug te vallen in oude
patronen. Dat geldt soms ook voor mij. Want dan
blijkt het nieuwe toch wat moeilijker, en dan is het
toch wel makkelijk om weer in zekerheden terug te
vallen. We hadden bijvoorbeeld jaren terug, toen ik
nog bij de gemeente Venlo werkte, een pressure cooker
meeting met een aantal partijen samen in Deurne en
dat ging over de visie. Daar hebben we een dag of
vier heel intensief met elkaar gewerkt. Ik ging terug
op vrijdagmiddag en ik dacht ‘wauw, dit wordt
hartstikke leuk’. We hebben leuke dingen gedaan,
we zijn er nog lang niet, maar we hebben wel elkaar
gevonden. De maandagochtend daarop had ik een
afspraak met de gemeentesecretaris. Hij vroeg hoe het
gegaan was. Ik vertel mijn verhaal en ik merkte dat
het hélemaal niet overkwam. Dat ie me aankeek en
vroeg: ‘Wat heb je daar in godsnaam al die dagen…
en wat heeft het nou écht opgeleverd, en wat zijn nou
de resultaten daarvan, en wat gaan we nou morgen
doen?’ Dat waren allemaal vragen waar ik op dat
moment geen antwoord op had, want we zaten toen

in een andere fase. Toen heb ik toch wel even heel
zwaar na moeten denken hoe ik dit uitgelegd zou
krijgen. Gaat het me nou wel echt lukken of moet ik
het maar loslaten en gewoon weer terug in de realiteit
van deze gemeente, en de manier waarop mensen hier
werken? Maar, dat is wel weer aardig van zo’n club,
het is dan fijn dat je kunt terugvallen op de mensen
waar je mee in Deurne gezeten hebt. En dan merk je
van elkaar ook dat het gevoel gedeeld wordt, dat
anderen daar in hun organisatie ook last van hebben.
Dat je elkaar kunt helpen. Dat je merkt dat het
twee werelden zijn waarin we ons bewegen, het ene
wereldje van het netwerk, met daar het gevoel dat je
door samenwerking veel verder komt, en het andere
wereldje van de club die toch vooral denkt van ‘hoe is
mijn belang georganiseerd’.
Allianties
Ik denk dat het in netwerken voornamelijk erom gaat
voortdurend allianties te smeden. Die kunnen ook
heel wisselend zijn, dan weer met die, dan weer met

een ander. Weten waarom die allianties van belang
zijn, dat is cruciaal. Gekoppeld aan het feit dat je dus
ook in het belang van de ander moet kunnen denken.
Anders krijg je nooit die alliantie.
Dialoog met de omgeving
Het gesprek met de omgeving verloopt lastig. Heb je
het over de burgers of over alleen maar natuur- en
milieugroepen? En vooral wanneer betrek je ze erbij?
Het is nog heel erg zoeken hoe we die communicatie
vorm gaan geven. We laten aan de omgeving wel zien
waar Greenport voor staat, maar er is nog te weinig
echte interactie met de omgeving. Hoe betrek je die?
We hebben open spaces gehouden, een ontvangstcentrum ingericht, zijn in gesprek met een museum,
maar ik geef toe dat we nog zoekende zijn.
Tegen het concept Greenport is geen verzet in de
omgeving. Zelfs het massieve karakter van Klavertje
Vier roept geen hele grote weerstand op, sterker nog
men juicht het wel toe, vooral ook door het feit dat
we cradle-to-cradle hebben omarmd. Bij Klavertje
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Vier is ook echt geïnvesteerd in die omgeving.
Er zijn zelfs huiskamergesprekken gevoerd. Maar
ook bij ‘Kwaliteit van Leven’ moeten we die interactie
met die omgeving hebben, alleen staan we daar nog
aan het begin. Die communicatie moet wel snel tot
stand komen.
Je ziet verschillende transitiesnelheden. De omgeving
gaat inderdaad wat later mee, ook al zie je dat burgers
en kunstenaars hier met eigen initiatieven komen,
vooral trouwens door cradle-to-cradle en wat minder
door Greenport. Maar de echte proof of the pudding
komt met de uitwerking van ‘Kwaliteit van Leven’.
Het is prettig dat de burgemeester van Venlo en een
gedeputeerde hier nu echt werk van gaan maken.
Greenport is inmiddels verankerd bij veel partijen, het
is een begrip geworden. Er zit een goede emotie bij.

B
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Innovatiefasen
We zijn aan het omschakelen van de denkfase naar
de doefase. Daarmee neemt de druk toe. De pijler
‘kwaliteit van leven’ loopt wat achter, maar de
bestuurders in de regiogemeenten gaan hier gelukkig
hun verantwoordelijkheid nemen. Behalve het meer
inhoud hieraan geven, is het van belang dat de vier
pijlers weer samenkomen en doorontwikkeld worden.
Dat gebeurt bij een bestuurlijk platform, dat niet
alleen uit overheids- maar ook uit
ondernemingsbestuurders bestaat. Het is een echt
netwerkbestuur. Alle partijen die erin zitten, hebben
er belang bij dat Greenport Venlo een succes wordt.
Ik zie de medewerkster van KnowHouse als de
TransForum-vertegenwoordiger in ons team. In het
begin had ze een duidelijke aanjaagrol, maar die is
inmiddels door anderen overgenomen. Haar rol zit nu
meer in de reflectie. Je zou haar nu het geweten van
het project kunnen noemen. Zij bewaakt het concept
en het proces, wat zeker nodig is bij sommigen die
dreigen het netwerk los te laten en vooral dingen
willen doen in plaats van reflecteren.
We hebben organisatorisch de bespreking van de
uitvoering van projecten losgekoppeld van de discussie over het proces. Ik coördineer beide eenheden.
Dat zorgt voor minder frictie, maar het is wel zaak
dat beide weer bij elkaar komen.

C

Competenties
Dat hele spel, tussen je eigen organisatie en dat
netwerk, dat wil nog wel eens tot wat stress en
spanning leiden, dus stressbestendigheid is nodig. Hoe
ver wil je je en kun je je losweken van je eigen
organisatie?
Creativiteit. Je bent voortdurend met vernieuwing
bezig, dus je moet voortdurend in oplossingen denken
die er nog niet zijn, die je nog niet kent. Daar heb je
creativiteit voor nodig.
Het is cruciaal dat er een basis ligt in een gedeelde
visie tussen partijen. Het gaat om een gedeeld
toekomstbeeld van Greenport. Er is veel tijd en
energie geïnvesteerd in de ontwikkeling van dat
toekomstbeeld en uiteindelijk betaalt dat zich uit.
Je ziet nu dat alle elementen die in het begin bedacht
zijn en waar flinke discussies over geweest zijn toch
hun plek vinden en tot uitvoering worden gebracht.
Dat is goed om te zien.
Reflectievermogen. Ik zit heel erg aan de kant van de
beslisser en de doener. Dus reflecteren, dat is voor mij
aangeleerd gedrag. Maar ik ben me gaan realiseren dat
dit wel heel belangrijk is, ook al kost het me moeite.
Een netwerk is natuurlijk een bron van nieuwe
ideeën, mensen die elkaar beïnvloeden en enthousiast
maken, maar dat betekent wel dat je af en toe een
stapje terug moet doen. Dat waren voor mij belangrijke leerervaringen.
Mijn belangrijkste leerpunt is het omgaan met
teleurstellingen en het fijne is dat ik dat met anderen
kan delen. Daarvoor is wel vertrouwen nodig. En het
vraagt tijd voordat je zover bent.
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Het moeilijkste vind ik nog steeds om inhoudelijke en
ruimtelijke ontwikkelingen goed aan elkaar te verknopen en de personen uit beide velden goed met
elkaar te laten samenwerken. Dat ligt aan de cultuurverschillen, maar ook aan totaal verschillende referentiekaders. Wat ook lastig is dat de inhoudelijke
dynamiek de financiële dynamiek nauwelijks bijbeent.
Mijn belangrijkste leerpunt is dat ik veel effectiever
ben gaan werken, door nu buiten het kantoor samen
met andere partijen iets van de grond te trekken. Ik
geloof niet meer in de ambtenaar achter het bureau.

D

Managementstijlen
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Omdat het hier om een gebiedstransitie gaat, is voor
mij in ieder geval een visionair in je team belangrijk.
Niet iedereen moet en kan visionair zijn, maar je hebt
wel minimaal een visionair nodig.
Een affectieve stijl van managen is belangrijk, maar
het moet niet doorslaan. Harmonie om de harmonie
is natuurlijk heel verkeerd, dan ga je pamperen en
elkaar tevreden houden, en dat is natuurlijk nooit de
bedoeling van een netwerk. Maar harmonie in de zin
dat er goede verbindingen zijn, dat je elkaar weet te
vinden en de discussie aan durft te gaan, dat vind ik
wel belangrijk. Een goede netwerkmanager moet
hiermee om kunnen gaan. Die moet ook in de gaten
hebben wanner de harmonie overgaat in
zoetsappigheid.
Soms moet je ook durven zeggen dat het genoeg is
geweest. ‘We hebben er lang genoeg over gepraat, nu
gaan we het doen’. Bij een vergadering heb ik dat

weleens gezegd: “En nou ben ik het zat! Nu ga ik
vervelend doen. Nu gaan we het gewoon regelen met
dat Servicepunt. En het maakt me niet uit met welke
mensen, ik vind het prima; wie erin wil komt erin.
Driekwart jaar gebruiken we wel om te kijken of we
wel echt de goede mensen erin hebben zitten, op basis
van de competenties waar we dan wel achterkomen,
maar we gaan het nu doen.”
Dat is het gevaar als je niet heel goed oplet, dat je in
de valkuil van de besluiteloosheid terechtkomt. En
dan gebeurt er dus niks meer. Dus een visionair heb
je nodig voor de vraag: waarom doen we het? Een
affectieve stijl heb je nodig voor de opgave hoe je
mensen bij elkaar brengt, zonder elkaar alleen maar
te bevestigen en aardig te zijn voor elkaar. En bij de
derde trap, de fase tussen denken en doen, heb je
vooral de stimulator en coach nodig. Dat is de
drietrapsraket die je nodig hebt.”
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Op zoek naar het Gulden Ei

Bemiddelen voor meer st erren
34

Het verbeteren van dierenwelzijn is voor de toekomst van de pluimveesector
van levensbelang. Er zijn inmiddels systemen ontwikkeld die een aanzienlijke
verbetering van dierenwelzijn technisch mogelijk maken. Een van die systemen,
Rondeel®, wordt ontwikkeld in het TransForum-project ‘Op zoek naar het
Gulden Ei’. Het gaat om de realisatie van 5 stallen met ieder 30.000 kippen
per stal. De stal is een ronde opstelling van 5 taartpunten met ieder 6000
kippen. Het systeem is zorgvuldig landschappelijk ingepast met onder andere
grasdaken en een boomrand. Ook is een bezoekerscentrum ingericht waar
bezoekers kunnen kijken naar het systeem. Er is een nachtgedeelte wat in
zijn geheel omhoog gaat. Kippen kunnen zich via een overdekte uitloop op
kunstgras voortbewegen. In de aanloop van de realisatie van het systeem is
intensief overleg geweest met de Dierenbescherming. Deze organisatie kent
sterren toe aan diverse soorten eieren. Biologische eieren hebben de meeste
sterren gekregen, drie.
Het Rondeel heeft als een van de weinige andere systemen twee sterren
gekregen en heeft een redelijk grote kans in de toekomst drie sterren te krijgen.
De initiatiefnemers willen hun ei neerzetten als een ‘mvo-ei’, een ei dat tot
stand is gekomen met zorg voor milieu, sociale aspecten en dierenwelzijn. De
kostprijs van een ei geproduceerd in dit systeem, zal zo’n 20% hoger uitvallen
dan die van eieren uit scharrelsystemen. Voor een stal volgens dit concept is in
Barneveld inmiddels een vergunning afgegeven. Peter Vingerling, werkzaam
bij Transition&Society, fungeert in het project als bemiddelaar voor de
initiatiefnemers, met name naar zijn oude werkgever, de Dierenbescherming.
Zijn streven is om een dialoog tussen ondernemers en maatschappelijke
organisaties in dit netwerk om te zetten in een concrete, gedragen innovatie.
Om echt gezamenlijk waarde(n) te creëren.

A
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Hoofdstuk 4
Verbinding met
maatschappelijke organisaties
“Een project laat zich niet vastleggen in een of ander
format. Zo van “zo moet je het doen, dit is de weg
naar succes”. Bij Het Gulden Ei is er een bijzondere
groep bij elkaar, het is een groep ondernemers die heel
hard en snel vooruit willen. Alle hindernissen die ze
onderweg tegenkomen, ruimen ze meteen op. En
daardoor gaan ze soms heel snel. Het ene moment
breekt de hele boel bijna uit elkaar, daarna worden er
weer nieuwe coalities gevormd en die gaan dan weer
full speed ahead, dat laat zich bijna niet managen.
Het enige wat je kan doen is erbij blijven, hulp
bieden waar nodig, het proces proberen te sturen,
te beïnvloeden.

Ik zie mezelf niet als leider van het proces, dat heeft
vooral te maken met het feit dat alle belangrijke
besluiten zijn gedaan door de individuele bedrijven
zelf, buiten de vergaderingen om. Ze gaan keihard
door, moeten een product in de markt zetten. En ik
denk dat daarmee dit project zich ook onderscheidt
van andere projecten. Het is aan de ene kant een
bouw van een innovatieve stal, maar het is ook
gewoon keihard in de markt zetten van een nieuw
product. En dat vereist een heleboel actie. De bedrijven kunnen niet wachten totdat er volgende maand
weer een vergadering is. Ik ben veel meer een intermediair tussen hen en de Dierenbescherming, retailers en
het ministerie. Het draait nu vooral om geld. De

bestaande subsidiekanalen zijn onvoldoende, alhoewel
als LNV het wil kan het zelfs binnen de bestaande
regelingen. Het gaat om een totaalinvestering van 2,7
miljoen waarvan 1,1 miljoen risicodragend. We
zouden nu uitkomen op een investering in het
stalsysteem van 59 euro per leghen terwijl voor
scharrel met een investering van 24 euro per leghen
wordt gerekend. Dat is een te groot verschil. We
willen ons positioneren in het schap van de supermarkt op een plekje net onder biologisch, ook qua
prijs willen we daar uitkomen. Banken zijn niet snel
bereid om grote risico’s te nemen, zeker als het
product nog niet eens in de schappen van de supermarkt ligt. Indien je de maatschappelijke meerwaarde
niet in de markt vergoed krijgt of indien het product
niet loopt in de supermarkt, valt de boer terug naar de
opbrengstprijzen van een scharrelei. Banken lopen,
zeker in deze tijd, niet graag dat risico. De boer zelf
overigens ook niet. Daarom garanderen de initiatiefnemers de deelnemende boeren een meeropbrengst
gedurende een aantal jaren.
Het is echter einde oefening als LNV niet bijspringt.
Op korte termijn moet daar duidelijkheid over
komen. De minister toonde zich er enthousiast over
bij de Dag van de Toekomst. Overal zie je in de

communicatie van het ministerie dat dit project
genoemd wordt als voorbeeld van innovatie een
toekomstige duurzaamheid. Daarom zetten we er
nu druk op.
Veel in dit project hangt af van de dialoog tussen de
bedrijven en de maatschappelijke organisaties. Dat
moet uiteindelijk leiden tot het in de markt zetten van
een nieuw ei. Dat is al moeilijk genoeg en dan moet
het ook nog de goedkeuring krijgen van de maatschappelijke organisaties. Een stal bouwen kan het
bedrijfsleven heel goed. Dat is het punt niet. Waar het
om gaat is dat die stal in overleg met de
kennisinstellingen en de maatschappelijke organisaties
op de tekentafel is ontworpen. Maar we hebben geen
idee wat dat nou betekent als ie echt is gebouwd. Je
kunt iets wel helemaal ontwerpen maar het moet wel
werken. En binnen de kosten blijven, zodat zo’n ei
niet ineens 1 euro kost. Het ei moet kunnen
concurreren en we willen het ei positioneren op een
bepaald deel van de markt, in de buurt van biologisch.
En dat zou kunnen als maatschappelijke organisaties
hun naam eraan willen verbinden. De steun van die
maatschappelijke organisaties is essentieel in
dit project.
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De emissiewaarden zijn heel laag, maar we moeten
nog wel het gesprek aangaan met de
milieuorganisaties. We voldoen aan de maatlat
Duurzame Veehouderij. Overigens zijn de
vergunningen al verstrekt. In 2009 moeten er 2 stallen
worden gerealiseerd en in 2010 nog eens 2 of 3.
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Sterren
De Dierenbescherming werkt sinds kort met het
toekennen van sterren. De Dierenbescherming heeft
ons twee sterren gegeven en er is kans op een derde
ster, iets dat alleen de biologische sector heeft. En dat
voor iets dat nog gerealiseerd moet worden. Ik denk
dat het vertrouwen dat de Dierenbescherming in mij
heeft tijdens het onderhandelingsproces wel een rol
heeft gespeeld. Wat ons betreft kan er snel gebouwd
worden, als die financiering rond is. Uiteindelijk
willen we 5 stallen realiseren. Daarna willen we
internationaal de slag maken met afzet in Duitsland,
Engeland en Frankrijk. We zijn in gesprek met diverse
retailers, zoals Super de Boer. Supermarkten willen
zich wel ten opzichte van elkaar positioneren. Ook
met Deen, Linders en Jumbo hebben we contacten,
maar eieren zijn maar een klein element in een groot
supermarktverhaal. Je vraagt wel enige flexibiliteit van
retailers. Bij een gigant als AH kun je dat niet
verwachten.

Organisatie
We hebben vooral heel veel tijd verdaan aan het
neerzetten van de organisatie, zelfs nadat we van start
waren gegaan is er in de organisatorische sfeer heel
veel veranderd. Een van de grote partners in het
project, een grote eierhandelaar, is uit het project
gestapt omdat die financieel het risico niet wilde
lopen. Het bedrijf wil wel verbonden blijven aan het
project met het leveren van marketingkennis.
Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij ZLTO. Die
organisatie had nog weinig geïnvesteerd in duurzame
legstallen, daar ook weinig innovatie aan besteed.
Tevens zijn we naar de overheid toegegaan en hebben
gevraagd of die garant wilde staan voor de financiële
risico’s. Alhoewel ik de eerste contacten voor het
bedrijf heb gelegd met LNV, worden deze zaken
verder direct tussen de onderneming en LNV verder
uitgewerkt. Men ziet mij toch vooral als
verbindingsofficier met de maatschappelijke
organisaties.
Bemiddelen
Timing is een belangrijk aspect. Aan de ene kant is er
de Dierenbescherming die dat sterrensysteem neer wil
zetten, die zoekende is naar de niveaus die ze moeten
toekennen, naar de formulering van de
drempelwaarden. De Dierenbescherming wil dat
proces heel langzaam doelgericht vorm geven.
Tegelijkertijd is er het bedrijfsleven dat graag, voordat
de stal wordt gebouwd, het maximale aantal sterren
van de Dierenbescherming wil ontvangen, zeker
omdat deze partij geholpen heeft bij het ontwerp van
het systeem. Maar zo werkt dat dus niet, je moet eerst
een hele hoop zaken bespreken met elkaar. Een
voorbeeld: dit systeem heeft een overdekte uitloop
naar buiten. Een van de discussies was of een
overdekking van de uitloop acceptabel was voor de

Dierenbescherming. Dan moet je het gaan hebben
over de voor- en nadelen van onoverdekte uitloop ten
opzichte van een overdekte uitloop. Vergeet niet dat
bij gevallen van vogelpest ze allemaal naar binnen
moeten van de overheid en daar soms maanden zitten.
Door heel rustig heen en weer te kaatsen tussen beide
partijen, zie je dat iedereen wat opschuift. Zo heeft
het bedrijfsleven rekening gehouden met de belangen
van de dieren door serieus naar diergedrag te kijken.
Vervolgens kwam er een discussie over de vraag of dit
systeem 1, 2 of 3 sterren waard is. Waarbij het
bedrijfsleven natuurlijk 3 sterren wil. Op sommige
vlakken zitten we ver boven niveau 3. Het systeem
biedt milieuvoordelen en is geïntegreerd in het
landschap. Maar door die uitloop dreigt het systeem
minder sterren te krijgen. Wat ik dus parallel doe, is
dat ik probeer te onderzoeken met de
Dierenbescherming of we niet een andere opzet
moeten hebben voor het toekennen van die sterren,
bijvoorbeeld werken in fasen. Uiteindelijk zijn het
dus twee sterren geworden.

Wetenschap
Ik zou in dit project niet willen spreken van
kenniscocreatie. Het gat tussen wetenschap en
praktijk is daarvoor nog wel te groot. Toch zie je ook
ondernemers en wetenschappers opschuiven. Een van
de ondernemers zei bijvoorbeeld: “We moeten het
Rondeel-systeem zichtbaar maken voor consument en
samenleving. Dat betekent voor mij ook een nieuwe
uitdaging. We hebben het plan om een aantal stallen
uit te rusten met vergader- en recreatiezalen boven de
kippen. Managementteams die niet meer de hei op
gaan, maar bij ons komen workshoppen tussen de
leghennen”. De belangrijkste doorbraak is wel dat het
oude (keten)denken overboord gaat. Er zijn nieuwe
samenwerkingsafspraken in de keten nodig,
gezamenlijke verantwoordelijkheden zijn er nodig. En
last but not least nieuwe marktconcepten.
Marktprofilering op één enkel nieuw thema is niet
onmogelijk maar wel risicovol, al vanaf het begin zal
nagedacht moeten worden over extra waardecreatie op
meerdere fronten.
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Managementstijlen
Het is niet zo dat als ik roep ‘en nu gaan we rechtsaf ’,
dat ze dan allemaal rechtsaf gaan.
Ik ben meer iemand die dingen in gang zet. Op een
provocerende en uitdagende wijze.
Dit team is echter al in volle gang en met volle kracht
vooruit. Dus ik hoef hier niks in gang te zetten.
Ik ben echt de intermediair in dit project. Ik zoek
naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel is.
Ik probeer goed te luisteren en mensen te verbinden.
Op dat soort momenten ben ik niet provocerend of
uitdagend. De verschillen tussen de
Dierenbescherming en de ondernemers waren heel
groot. Ik zit altijd dicht tegen de Dierenbescherming
aan, ik kan daar altijd de mensen spreken die ik wil
spreken. Dat is een teken dat de contacten nog altijd
goed zijn, ook al werk ik daar al sinds enkele jaren
niet meer.
Een democratische werkwijze hanteer ik, maar wel tot
op zekere hoogte. Ik waardeer input, probeer iedereen
betrokken te houden bij het proces. Maar dat kan niet
altijd. Zeker als je conflicterende invloeden hebt, is
dat niet altijd mogelijk. Dan kun je maar beter de
verschillen benoemen en proberen daar uit te komen.
Ieder mens heeft een aparte benadering nodig.
Dat voel ik intuïtief meestal wel aan. Sommigen
benader ik heel dominant, bij anderen ben ik heel
terughoudend.

Een visionair zou ik mezelf niet willen noemen. Ik
droom nog wel steeds van een betere wereld, maar ik
ben wel een realist in die zin, dat ik weet dat het
allemaal veel weerbarstiger is dan je denkt. Anderen
tracht ik te inspireren om eens even beter na te
denken over de weg die ze zouden kunnen volgen.
Het gaat dan om het opbouwen van een netwerk, het
winnen van vertrouwen, het creëren van
samenwerking, het voorkomen van vijandbeelden.
Met kleine stapjes kun je dan iets moois opbouwen.
Maar soms gaat het snel, kijk maar naar de
supermarkten. In 5 maanden tijd zijn in België de
5 grootste supermarkten legbatterijvrij geworden.
In Nederland was dat 7 jaar geleden al het geval,
dat was een kwestie van druk zetten.
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Innovatiefasen

Competenties

We zitten nu in de fase van ‘durven en doen’. Ik vraag
mezelf ook af en toe wel eens af: waarom hebben ze
mij nou nodig, kunnen ze dat niet zelf? Ik heb daar
nog steeds geen goed antwoord op gevonden. Ik denk
dat het vooral komt omdat ik eerlijk ben en ze
vertrouwen in me hebben. Eerlijkheid is belangrijk,
omdat er tegengestelde belangen zijn, niet zozeer over
de doelen van een goed systeem neerzetten, maar wel
met betrekking tot het toekennen van die sterren
bijvoorbeeld. Een van de zaken die ik ook heb gesuggereerd aan de Dierenbescherming is of je zou
kunnen werken met tijdelijke toekenningen. Je geeft
een ster voor bijvoorbeeld een jaar, verwerkt de kennis
die je opdoet en vervolgens geef je een definitieve
toekenning of doet dat voor bijvoorbeeld 5 jaar. Dan
loop je minder risico, heb je een goed verhaal als het
niet goed blijkt te zijn. Want je kunt je voorstellen dat
het systeem op papier klopt maar in de praktijk
helemaal niet blijkt te werken. Bijvoorbeeld dat de
kippen bang blijken te zijn voor het kunstgras en
binnen blijven zitten. Als dan Radar langskomt en
zegt dat het een schande is dat zoiets 2 sterren toegekend heeft gekregen, dan kan de Dierenbescherming
altijd zeggen dat het een tijdelijke toekenning op basis
van verwachtingen was.

Integriteit is belangrijk. Als ze aan je integriteit
twijfelen, breng je twee partijen die toch enigszins
wantrouwig tegen over elkaar staan, nooit bij elkaar.
Flexibiliteit moet je hebben in dit soort projecten.
Je loopt altijd tegen dingen aan die je niet voorzien
hebt en waardoor aanpassing nodig is. Trouwens, ook
geduldig wachten is soms een vorm van flexibiliteit.
Onderhandelen is een belangrijk onderdeel van dit
project, zoals de onderhandelingen tussen
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
Beide partijen hebben belangen. De
Dierenbescherming heeft er niks aan als het over een
tijdje een systeem heeft dat niemand wil gebruiken.
En bedrijven willen graag die sterren hebben, dat
levert een gezamenlijk belang op.
Doorzettingsvermogen heb je nodig. ik ben nu
bijna 30 jaar bezig met dierenwelzijn. Verbeteringen
in leefomstandigheden van dieren vinden maar heel
marginaal plaats. Het is soms één stap vooruit,
twee stapjes terug.
Creativiteit is uiterst belangrijk. Ik ben vanuit mijn
kennis in staat creatieve oplossingen te bedenken.
Dat is soms nodig.”

Ik vind dat het systeem 3 sterren verdient. En als dat
niet mijn overtuiging was, dan zat ik niet in dit
systeem. Dat moet je goed beseffen, ik positioneer
mezelf alleen maar op een manier dat ik verbonden
wil worden aan projecten die een bijdrage kunnen
leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het
leven van dieren. Vanuit mijn achtergrond, 14 jaar
Dierenbescherming, moet dat bijna wel.

D
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Hoofdstuk 5

Andere aanpak vereist bij regionale
onderzoeksvragen
Aan het begin van hoofdstuk 3 is een korte beschrijving gegeven van het
TransForum-project Streamlining Greenport Venlo. Een van de betrokken
partijen is Alterrra, onderdeel van Wageningen UR. Namens Alterra speelt
Remco Kranendonk een actieve rol in dit project. Hij heeft ontdekt dat het
opbouwen van een kennisagenda heel wat voeten in de aarde heeft. Ook komt
er bij regionale vraagstukken voor wetenschapper. een heel andere aanpak om
de hoek kijken dan bij generieke vraagstukken. Een inzicht dat zich inmiddels
breder verspreidt binnen Alterra.
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Transitie in wetenschapsland

“Er zijn natuurlijk een heleboel verschillen in de
cultuur tussen een regionaal praktijknetwerk en de
universiteit. Je prestaties worden ook op verschillende
wijze gewaardeerd. Wij als wetenschappers moeten
van onze werkgever primair publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Er zijn daarbij wel veranderingen in gang gezet. Je ziet nu bij Alterra meer
begrip voor het feit dat je anders moet omgaan met
ontwikkelingen in de regio en de onderzoeksvragen
die daar leven. Zoals we dat in het verleden deden,
ons opstellend als wetenschappelijke professionals,
past niet in de regionale werkelijkheid. Er is nu het
besef dat je én met wetenschap bezig bent én met het
bedienen van de regio. Dat is een transitie op zich
binnen wetenschapsland. Voor mijzelf is deze werkwijze niet per definitie vernieuwend. Maar er zijn nog
steeds wetenschappers die denken dat alleen de
objectieve waarheid ertoe doet. Er zijn echter veel
meer waarheden. Er is een subjectieve waarheid, die
verschilt van persoon tot persoon. Verder is er de
intersubjectieve waarheid, vastgelegd in afspraken
tussen mensen in beleid of projectplannen. Nu is
Greenport Venlo zelfs een pilot bij Alterra geworden.
Dat mag wel een klein succes worden genoemd. De
regionale agenda is in de wetenschappelijke instellin-

gen veel meer leidend geworden.
De stukken die ik maak in het kader van GPV
(Greenport Venlo) zijn niet altijd geschikt voor
publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Maar
voor het netwerk zijn ze wel geschikt. Ik probeer ook
wel tijd te maken om het op te waarderen naar
producten die voor de wetenschap geschikt zijn. Maar
dat is niet altijd even gemakkelijk. Aan de andere kant
gooide ik weleens wetenschappelijke publicaties in het
netwerk, waar totaal geen reactie op kwam, die waren
te wetenschappelijk.
Ik vond op een gegeven ogenblik tijdens het project
dat ik meer feeling moest krijgen met wat er speelt in
Venlo. Ik heb er daarom meer tijd in geïnvesteerd.
Het is mooi dat we nu in gezamenlijkheid een
kennisagenda opbouwen met transitievragen, vragen
over organisatorische aspecten en over
netwerkverbindingen. We hadden daar ooit een dag
voor uitgetrokken, maar dat bleek te weinig.
De rol van academici verandert in innovatieve
praktijkprojecten Ik ben onderdeel van het
ontwikkelingsproces van GPV. Dat kan ik niet vanuit
Wageningen doen, op een afstand artikelen schrijven.

Dus ik moet op een andere manier functioneren.
En ik ben aan het ontdekken hoe dat het beste kan.
Inmiddels is men binnen WUR (Wageningen
University and Research) er achter dat er vanuit de
regio’s interessante vragen komen. Maar die komen
niet vanzelf naar ons toe. Dus je moet op de een of
andere manier regionale netwerken gaan vormen om
te ontdekken op welke manier je daar het beste aan
kunt bijdragen. In dat proces zit ik momenteel. Dat
leidt nu ook tot het omvormen van een deel van de
LNV-onderzoeksprogrammering. Dat is al heel wat.
Dat vind ik belangrijk, dat je ziet dat je kennis
aansluit op de vraag en dat er wat mee gedaan wordt.
Je kunt wel aankomen met een stapel rapporten, maar
daar kan men over het algemeen niks mee. Je moet
het leren uitleggen en zo gezamenlijk toepasbare
kennis ontwikkelen.
Een recente doorbraak is dat het ministerie van LNV,
een belangrijke opdrachtgever voor WUR, een deel
van haar onderzoeksprogramma’s speciaal voor GPV
gaat aanwenden. Dat is ook een deel van mijn missie,
om binnen die programma’s iets voor GPV te doen.
Een doorbraak daarin, dat is eigenlijk ook innovatie.
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Managementstijlen

je weer even aan elkaar bevestigen dat je goed bezig
bent. Qua energie en motivatie gaat het op en neer.

Ik ben niet DE netwerkmanager. Bij GPV is er
ook niet echt een leider. Jos van der Heijden van
de provincie Limburg heeft een centrale positie.
Iemand die aanspreekbaar is en veel extra’s doet.

Omgeving
Het is nog te weinig gelukt om de omgeving erbij te
betrekken, die hebben we wel nodig. Het project is in
zijn opzet democratisch, we doen een open
uitnodiging naar mensen om mee te doen. We willen
ook graag gebruikmaken van de netwerken, de kennis
van anderen. Je ziet dat met milieuorganisaties op
centraal niveau ook gebeuren. Daar staat men open
voor netwerken en het leren van elkaar. Terwijl de
lokale organisaties wat meer reactief zijn en gericht op
actievoeren zijn. Er ligt nog een opgave die mensen te
betrekken.

De manier waarop het netwerk in Venlo is
georganiseerd, is bijzonder. Het is een heel breed
samengesteld netwerk. Er is daar echt iets
gemeenschappelijks ontwikkeld, thema’s worden
gezamenlijk aangepakt. De nieuwe werkwijze wordt
daar heel actief opgepakt, met zelfs al een uitstraling
naar buiten de regio. De rol van de gedeputeerde is
ook heel bijzonder. Het was hem duidelijk dat er iets
moest gebeuren en er deden zich onder andere met de
Floriade en diverse Europese programma’s veel kansen
voor, maar er zit nog meer in.
We proberen het netwerk sterker te maken, dat
mensen elkaar leren kennen. Het netwerk groeit,
het is niet meer zo kwetsbaar, het zal over 5 jaar nog
bestaan. Het heeft duidelijk een meerwaarde.
Maar aan de andere kant is het netwerk nog niet
professioneel genoeg. Vooral bij het Servicepunt is er
noodzaak tot meer professionalisering. Niet alleen is
daar meer capaciteit nodig, maar ook meer
inhoudelijke kwaliteit.
Als je merkt dat mensen het even wat lastiger hebben
en in beslag genomen worden door interne discussies,
dan heeft daar het hele netwerk last van. We hebben
heel veel bijeenkomsten gehad dat we het even met
elkaar niet wisten. En dat er ook frustratie ontstaat,
oude discussies opnieuw gevoerd worden. Dan moet

We moeten continu nieuwe mensen erbij betrekken
waardoor het proces ook nieuwe input en energie
krijgt. Ik probeer er wel voor te zorgen dat er
dynamiek in het proces blijft. Ook om te voorkomen
dat je niet verzandt in structuur- of
organisatiediscussies. De rol van KnowHouse is erg
belangrijk. Zij kennen de regio goed en dat heb je in
dit soort processen nodig.
Er zijn een heleboel methodieken die je kunt
toepassen als netwerkmanager, maar daar is in de
regionale praktijk nog weinig ervaring mee: bedrijven
bij elkaar brengen, samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven en kennisinstellingen opzetten. Het is nog
lang niet zover dat men het hele repertoire van het
bestuurs- en managementsinstrumentarium binnen
regionale netwerken kent en onder de knie heeft en
heeft uitgeprobeerd. Vandaar dat een
professionaliseringsslag belangrijk is. En dat zou
begeleid moeten worden door trainers en coaches.

C

Innovatiefasen
Innovatie draait om dromen, denken, durven en
doen. Ik ben zelf niet echt een dromer, ik probeer wel
anderen, die goed zijn in dromen, in te schakelen.
Mijn eigen droom? Dat in Venlo kennisinstellingen
ontstaan waar kennis ontwikkeld wordt, waar op de
hele wereld vraag naar is.
Het is niet zo dat je eerst droomt dan denkt dan durft
dan pas doet. Ik geloof heel sterk in samenwerken. Ik
heb ook behoefte aan teamvorming, je kunt het
gewoon niet allemaal in je eentje aan. Je ziet dat
sommige individuen de wens hebben iets van een
resultaat van hun eigen handen te zien, iets ook te
willen toe-eigenen. Dat heb ik niet zo.
Ik kan wel inspireren en soms dingen in gang zetten,
samenwerking creëren. We doen al heel veel, maar
niet iedereen ziet dat. Mensen willen hele concrete
dingen in het veld zien, resultaten en concrete
projecten.
Voor durven moet je een politiek dier zijn. Dat doet
iemand anders in ons projectteam. Die gaat met de
gedeputeerden praten. We hebben een projectvoorstel
opgesteld om GPV te zien als een learning region.
Waarin je het leren inbrengt in het regionale
ontwikkelingsproces, waarbij onderwijs- en
onderzoeksinstellingen een rol gaan spelen.
Er zijn een aantal activiteiten geweest om de rol
van kennis binnen de regio te analyseren, er worden
projecten opgezet om die kennisuitwisseling en
-ontwikkeling binnen de regio te verbeteren.
Daar is wel een lang traject voor nodig.
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InnovaToren
Er is nu een plan voor de opzet van een InnovaToren.
Dat zou eigenlijk de fysieke plek moeten zijn waar
allerlei organisaties die zich met kennis, kennisontwikkeling en logistiek bezighouden,
kennismakelaars vanuit al die verschillende domeinen,
samenkomen. Het is dan het idee dat het
samenwerken vanuit een gezamenlijke werkplek
nieuwe dingen gaat opleveren. Er ontstaat dan
waarschijnlijk een nieuw soort organisatie, met
hybride kenmerken, wellicht tijdelijk en steeds in een
andere samenstelling.
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De innovatie zit in dit programma op alle niveaus. Je
ziet dat kennisinstellingen zoals WUR, Universiteit
Maastricht en hbo’s veel meer samenwerken en dat
het ook bij de directie Kennis en op regionaal niveau
door LNV wordt opgepakt. Kennis in dit project is
cruciaal, er is een onderzoeksagenda opgebouwd en
een gezamenlijke programma (Kennis, Kunde, Kassa)
geformuleerd, waarin zowel actuele als strategische
vragen een plek krijgen.
We werken nadrukkelijk aan kenniscocreatie,
gebruikmakend van de translearning-methodiek van
de VU, maar er was wel een proces nodig om zover
te komen. Dat vroeg bij alle partijen, zoals LNV,
provincie en het Servicepunt om een andere manier
van werken.
Het Community of Practice (CoP)-idee werken we
nu verder uit, daarbij investeren wij nadrukkelijk in
het netwerk, in relaties, in het creëren van een
gezamenlijk perspectief. Het gaat daarbij om een
toekomstbeeld waarin je gelooft, dat je openstaat
voor nieuwe ontwikkelingen.

Omgevingsbewustzijn vind ik belangrijk. Ik heb veel
te vaak gezien dat allerlei enorme creatieve innovatieve
projecten veel te ver van de werkelijkheid afgeraakt
waren. En stranden in schoonheid.
Het ligt wel erg voor de hand, maar ik geloof gewoon
in samenwerken. Het is belangrijk dat je je flexibel
opstelt, ruimte biedt aan anderen. In staat bent om
anderen te begrijpen.
Om verder te komen in een project moet je
verbeeldingskracht stimuleren, werken aan nieuwe
perspectieven in de toekomst, met scenario’s werken.
Ik geloof ook in het toepassen van creatieve
technieken om vernieuwing te creëren.”

Een CoP is een veilige omgeving, waarin je de
gelegenheid hebt om buiten de bestaande kaders te
denken. In de normale structuren kan dat meestal
niet, zoals ook GPV nooit binnen bestaande kaders
of instituties tot stand zou zijn gekomen. Als we voor
alles toestemming hadden moeten vragen, was het
nooit van de grond gekomen. Het project is niet op
beheersing of verantwoording gericht.
Voor innovatie is het weleens nodig dat grenzen
worden verkend, dat je iets doet wat niet gebruikelijk
is. Mensen zouden daarvoor de ruimte moeten krijgen
binnen hun functies. Het is niet altijd tevoren te
bepalen wat de uitkomsten ervan zijn. In de meeste
(project)organisaties moet alles tevoren worden
verantwoord en moeten alle activiteiten transparant
zijn. Ik geloof in de kracht van closed communities,
waarbinnen in een veilige afgeschermde omgeving
vol inspiratie wordt gewerkt aan nieuwe perspectieven
en innovaties.
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Trots op het agroproductiepark
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
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In de buurt van het Limburgse Horst hebben innovatieve ondernemers van een varkensbedrijf,
een vleeskuikenbedrijf en een installatiebedrijf de handen ineengeslagen voor de realisatie van een
bio-energiecentrale. Energie, reststromen en water worden tussen de bedrijven uitgewisseld. Zo
wordt het oude idee van het gemengde bedrijf gebruikt om een flinke duurzaamheidslag te maken,
die bij reguliere schaalvergroting nooit gerealiseerd zou kunnen worden. De deelnemers in dit
project werken aan nieuwe samenwerkingsvormen en allerlei technische innovaties. Spannend is
het vinden van de juiste balans tussen de onafhankelijkheid van de ondernemers en de afhankelijkheden die gepaard gaan met een gezamenlijke locatie. TransForum stimuleert dat ondernemers,
onderzoekers, politici, ambtenaren en maatschappelijke groepen actief samenwerken en reflecteren
op hun eigen rollen in dit project. Het accent in het project is verschoven van technische aspecten
naar organisatorische en maatschappelijke uitdagingen, en vragen op het gebied van kennis.
Omdat het bestaande beleid en bestaande vergunningen niet toepasbaar zijn op deze innovatieve
vorm van samenwerking, is het traject ingewikkelder gebleken dan verwacht. Dat werd nog
versterkt door weerstand vanuit bewonersgroepen en milieuorganisaties.
Het project laat zien dat intensieve samenwerking, gebaseerd op de principes van industriële
ecologie, perspectieven biedt voor hoge dierenwelzijnstandaards, hoge energie-efficiëntie, lage
milieubelasting en lage productiekosten.
Trudy van Meegen was als projectleider van het TransForum-project Nieuw Gemengd Bedrijf
vanuit de intermediaire organisatie KnowHouse verantwoordelijk voor zowel de inhoud als het
proces. Haar uitdaging was om van een netwerk van met name ondernemers en onderzoekers
een breed lerend, creërend en innoverend netwerk te maken.
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Werkwijze

Gericht op ondernemers
“Inspireren, begeleiden, verrassende partijen bij elkaar
brengen, dat is waar KnowHouse sterk in is. In dit
project ben ik heel sterk gericht op de ondernemers,
zo sterk zelfs dat ik ze in het begin helemaal heb
afgeschermd van TransForum (TF), want ik dacht,
als ze al die wensen van TransForum ook nog op hun
dak krijgen, dan raak ik ze misschien wel kwijt. Dat
had als gevolg dat ze TF zagen als een subsidiegever.
Terwijl TF natuurlijk iets heel anders wil zijn. TF wil
een echte participant zijn in dit proces. En daar heb ik
dus wel een fout mee gemaakt.
Het was ook voor mij in het begin niet duidelijk
wat TF inhield of verwachtte. De omslag is past
echt gekomen toen TransForum-monitorder Anne
Hoes op bezoek kwam. Dat vormde voor iedereen
een eye-opener, daar werd iedereen heel enthousiast
over, vooral over haar verhaal over leerprocessen. Dat
vormde voor ons een trigger om de banden met TF
aan te halen.
Uiteindelijk bleken de ondernemers open te staan
voor wat TF was en deed.
Met TF heb ik het ook over mijn rol gehad. Ik heb
ervan geleerd hoe je openingen moet maken naar
de diverse partijen en ook dat het niet goed was de
ondernemers van TF af te schermen.
Als je in het projectplan aandacht besteedt aan
organisatie en proces, gaan de ondernemers al
zuchten. Ondernemers zeggen: stop dat geld maar
in technisch onderzoek. Er is driekwart jaar nodig
geweest voordat die ondernemers inzagen dat de
proceskant zo belangrijk is.

Reflectie
Het belang van het inbouwen van reflectiemomenten
werd me ook later in het proces pas duidelijk. Ik merk
dat ik het snel vergeet om te sparren en te reflecteren;
druk, druk, druk. Zulke afspraken moet je plannen
en regelmatig doen. Dus niet van toevalligheden af
laten hangen. Eigenlijk moet je jezelf dwingen om
daar structuur in te brengen. Het voordeel om met
een extern iemand te sparren is dat je er een ander
beeld mee krijgt. Als je lang bij een organisatie zit,
word je toch een beetje bedrijfsblind. Zo iemand van
buitenaf moet je hebben en daar een keer per maand
mee afspreken.
Ik had achteraf gezien vaker gebruik moeten maken
van Anne. Ik baal er ook van dat ik dingen te laat
doorhad, dat ik te weinig een helikoptervisie had. Ik
was te betrokken, maar ja, op afstand de boel regelen
kan niet volgens mij. We hadden meer tegendraadse
mensen, tegensprekers, in ons team moeten betrekken
om ons scherp te houden. We beseften natuurlijk ook
wel dat we met iets innovatiefs bezig waren, maar dan
moet je iemand hebben die je op de grond houdt, die
er oog voor heeft dat die omgeving daarin mee moet
groeien.
Een stakeholderanalyse in het begin van het project
zou nuttig zijn geweest, maar dan komt toch de
pragmaticus in mij naar boven. Als we dat gedaan
hadden, was ik mijn ondernemers kwijtgeraakt.
Die gaan echt geen twee jaar praten over iets wat
misschien zou kunnen. Zij hebben een concreet plan
dat ze willen uitvoeren.

Je moet erin duiken, anders win je het vertrouwen
niet, maar je moet wel voldoende afstand kunnen
bewaren, anders ben je één van hen. Dat is niet altijd
even makkelijk. Dan heb je echt mensen om je heen
nodig die je daar dan ook op durven aanspreken. Je
moet ook reflectiemomenten inbouwen, dat hebben
we onvoldoende gedaan. De verschillen tussen de
personen zijn best groot op een aantal punten.
Dan komen vragen naar boven als: hoe ver ga je in
bepaalde zaken, wat kun je nu echt van elkaar leren?
De ondernemers leren natuurlijk in het proces heel
veel van elkaar, daar staan we alleen niet bij stil. En
ja… ik denk wel dat het goed is om dat wel te doen.
Maar het is ook een heel hectisch proces, daar is geen
tijd voor.
Je moet mensen aan tafel hebben die bereid zijn
elkaars problemen op te lossen. Bijvoorbeeld dat
technisch bedrijf, dat heeft een eigen belang om ervoor
te zorgen dat die problemen worden opgelost, want
alle heisa die er nu is over dierenwelzijn, daar heeft
dat technisch bedrijf eigenlijk niks mee te maken. Die
heeft er zo veel belang bij dat dat concept er komt, dat
ie ook bereid is dat probleem wat eigenlijk van een
ander is mee op te lossen. En dat moet je delen met
elkaar, dat gevoel dat het een gezamenlijk probleem
is. Zo gauw er mensen aan tafel komen te zitten die
zeggen: “ja, je hebt je eigen problemen, je lost het
maar op”, dan loopt het spaak. Je moet de bereidheid
hebben om elkaars probleem als je eigen probleem
te zien. Dat is een hele cruciale stap. Dan zijn de
verschillen nog steeds groot, maar dan ga je met elkaar
kijken welke waarden je met elkaar deelt.
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Een van de belangrijkste lessen uit het project vind
ik wel dat je je niet te afhankelijk moet opstellen
van één partner. Het glastuinbouwbedrijf is eruit
gestapt omdat het onoverkomelijke bezwaren zag in
de intensieve veehouderij als buurman. Toen lag het
hele project plat. Daarna hebben we het project veel
robuuster en onafhankelijker gemaakt. Je moet of een
robuuste partner hebben of een robuust systeem.
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Plaats in netwerk
Ik zit als netwerkmanager vooral bij de ondernemers
en veel minder bij de andere partijen. Ik vind
dat een goede netwerkmanager niet erbuiten of
-naast kan staan. Hij moet er een onderdeel van
zijn, maar ik zie ook in dit soort projecten dat je
ontzettend moet oppassen dat je niet teveel aan één
partij hangt. Communicatie met de omgeving en
overheden was in het begin beperkt. Als je een échte
netwerkmanager bent, ben je ook continu bezig met
wat er in de omgeving gebeurt. Je hoort dan eigenlijk
met alle partijen een ongeveer gelijkwaardige relatie
te hebben, maar zonder ondernemers komen geen
agroproductieparken van de grond. Soms denk ik
dat ik het project verder had kunnen brengen, als ik
wat meer naar de andere partijen was opgeschoven.
Aan de andere kant: je hebt dat vertrouwen van die
ondernemers heel erg nodig.
Overheid
De rijksoverheid heeft vanaf het begin het concept
van agroproductiepark in het algemeen en NGB in
het bijzonder omarmd, maar in de praktijk duiken er
toch obstakels op. Het duurt veel langer dan gehoopt.
Dat ligt deels ook aan de ondernemers. Het heeft
meer dan een jaar gekost voordat ze zelf eigenlijk goed
wisten wat ze wilden. En dat heeft niks te maken
met techniek. Ik ben ervan overtuigd dat techniek in
dit soort processen van ondergeschikt belang is, het
gaat om samenwerken. En vervolgens komt de hele
ellende en heisa van vergunningenproblematiek en
actiegroepen. Inmiddels zijn we al 3 1/2 jaar bezig.
En het duurt zeker nog twee jaar voordat we aan het
bouwen zijn, en dan moet het nog meezitten.

Inmiddels is de wind in Den Haag bij het ministerie
van LNV vanuit een andere richting gaan waaien.
Daar is, mede door de opkomst van de Partij voor
de Dieren, veel meer aandacht gekomen voor
dierenwelzijn. Daar hebben wij ons een beetje afzijdig
van gehouden, en dat is ook mijn schuld geweest. Ik
heb steeds de varkensboeren gesteund. Ik zei: “Jullie
zijn nu al het beste jongetje van de klas in Europa.”
Maar de panelen zijn verschoven en dat kwartje is nu
bij mij wel gevallen.
Probleem is dat de meeste burgers de slag van de
schaalvergroting van de veehouderij volledig gemist
hebben. De veehouderij was in tegenstelling tot de
glastuinbouw veel te veel naar binnen gericht. Een
gemiddelde burger kan zich geen voorstelling maken
van 500 varkens op een bedrijf, 20.000 gaat elke
verbeeldingskracht te boven, en 1 miljoen kippen al
helemaal.
We hebben ook geconstateerd dat er bij de politiek
een kennisleemte zat. We hebben eens de hele
gemeenteraad van Horst in een bus geladen. De
politiek in die gemeente was verdeeld, we hebben
toen vooral veel energie gestoken in partijen die
twijfelden, niet in de groepen en partijen die tegen
zijn. Je moet soms accepteren dat er een groep is
die je niet overtuigt, dat moet je ook respecteren. Je
moet je juist richten op de twijfelaars. De gemeente
Horst heeft ons in het begin op het verkeerde been
gezet door te zeggen: “kom de volgende keer maar
terug als je precies weet wat je gaat doen”. Terwijl het
non-lineaire innovatiemodel zegt: “nee, samen moet
je met elkaar de ontwikkeling door”. Wisseling van
het voorzitterschap van de stuurgroep en wisselende
wethouders hebben ook niet geholpen. Je zag in het
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begin ambtenaren het gevoel hebben dat ze mee
mochten denken. Later vertoonden ze juist weer
terugtrekkende bewegingen, omdat een wethouder ze
minder speelruimte gaf.
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Kennisinstellingen
Met kennisinstellingen ligt het anders. KnowHouse
wil de kloof tussen ondernemers en onderzoekers
overbruggen. Want een ondernemer wil morgen
resultaat en snapt niet waarom onderzoekers daar dan
2 jaar over moeten doen. We proberen steeds uit te
leggen dat er veel kennis is, maar dat dat nog specifiek
gemaakt moet worden. Dat is een rol die wij hebben.
Bij het ontwerp van de bio-energiecentrale heb ik
echt gepusht dat de ondernemers een kenniscoalitie
zouden bouwen met onderzoekers van verschillende
pluimage. De ondernemers vonden dat helemaal niks.
Het liefst sprongen ze in de auto om te kijken hoe
zo’n apparaat werkt. Dat kan dus in dit project niet.
Voor het contact met de kennisinstellingen had ik ook
de hulp van iemand, die heel goed kon bemiddelen
tussen de ondernemers en de kennisinstellingen.
Ik denk dat dat ons wel gelukt is, dat idee van kenniscocreatie. Maar je hebt nog wel veel verschillen tussen
wetenschappers, van die Ivoren Toren-bewoners
tot mensen die echt het contact met die samenleving zoeken, zoals Peter Smeets en Jan Broeze van
de WUR. Die zijn flexibel, praktisch en spreken de
taal van de ondernemers.De ondernemers zijn ook
gegroeid. Ik hoop dat de ondernemers nu anders
aankijken tegen kennisontwikkeling. Onderzoeksresultaten werden ook tussentijds teruggekoppeld. Dit
gaf ondernemers de mogelijkheid aan te geven welke
richting ze op wilden en maakte hen meer betrokken
bij de kennisontwikkeling.

Omgeving
Ik was wel gewaarschuwd om de communicatie
met de omgeving niet te onderschatten, maar daar
heb ik me dus stevig op verkeken. We waren wat
in slaap gesust door alle positieve signalen van de
gemeente, provincie en LNV; we werden gewoonweg
doodgeknuffeld. Tot die ene informatieavond waar
200 boze inwoners van Grubbenvorst aanwezig
waren. Met de NGB zijn we nu wel het point of no
return gepasseerd. De locatie is bekend, de omvang
ligt vast, er zijn allerlei scans geweest en alles pakt
positief uit voor NGB. Over details blijven we in
gesprek met de mensen en groeperingen die nog open
staan voor een gesprek, dus over de kleuren van het
gebouw, de toevoerwegen enzovoorts. Je ziet dan
wel dat gemeente, ondernemers en mensen uit de
dorpsraad daarin naar elkaar toe groeien. Sommigen
blijven tegen; er is een actiegroep die consequent niet
meedoet aan activiteiten en discussies.
Met onze communicatieadviseur verschillen we van
mening. Hij wil dat we workshops gaan houden en de
regie in handen nemen. Hij vindt dat we te reactief
bezig zijn.
Het netwerk moet blijven bestaan. Ik denk dat
het netwerk geslaagd is als er een NGB staat met
draagvlak bij alle partijen. Dat kennisinstellingen
zeggen: ja, daar is onze kennis gebruikt. Dat
overheden, zowel landelijk als provinciaal als
gemeentelijk, zeggen dat er een agroproductiepark is
gerealiseerd zoals het zou moeten zijn. Eigenlijk wil
ik dat iedereen trots is, ook de omgeving.

Managementstijlen

C

Een directieve manier van managen past zeker niet
bij mij. Ik heb meestal ook niet het lef om door te
duwen. Mensen moeten zelf iets willen. Daarom vind
ik deze stijl ook niet in een innovatief proces passen.
Ik heb hem een keer toegepast, maar daar moest ik
mezelf echt toe dwingen.
Die keer was er een discussie met de ondernemers
over het inhuren van een landschapsarchitect. Het
zijn echte agrarische ondernemers, dus het vak en
de productie staan voorop. Ze denken wel heel ver,
zeker als je het vergelijkt met andere mensen in de
agrarische wereld, maar een gebouw echt mooi maken
en inpassen in het landschap, dat ging ze toch te ver.
Er was heel veel gedoe, zoals wat kost dat wel niet,
en hoe gaat dat dan. Op een gegeven moment heb ik
gezegd: ‘Heren, hou op met dat gesodemieter, ik vind
echt dat dit moet! Hier kun je niet onderuit.’ Toen
was het ook meteen klaar. Nu zijn we een jaar later en
iedereen loopt vol trots met een folder rond, van hoe
mooi het wel niet is, dus het heeft heel goed gewerkt.
Succesfactor van het project vind ik dat onze droom
een hoog realistisch gehalte had en ook dat we
steeds hoge ambitieniveaus nastreefden en bleven
vasthouden. De ondernemers deden soms weleens
luchtig over de uitstoot van fijn stof, maar daarbij
bleven we vasthouden dat het maximale gedaan
moest worden en dat dus die luchtwassers er moesten
komen. Ook hier was ik dus vasthoudend.
Bij mij passen in de regel vooral de stijlen coachen,
democratisch en affectief. Ik kan wel visionair en
strategisch denken, maar was vaak zozeer in het
project betrokken dat ik de helikopterview niet
meer had. Dan heb je iemand nodig die dat wel kan,
gelukkig heb ik een collega (Rinus van de Waart) die
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dat wel goed kan, en die laat ik dan ook regelmatig
invliegen. Hij kan inspireren, enthousiasmeren, maar
vooral ook mensen zo pushen, dat ze werkelijk met
zijn allen bewegen.
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Coachen
Coachen past veel meer bij mij. Bijvoorbeeld bij de
discussie tussen de kippenboer en de varkensboer. De
kippenboer gaat heel ver in dierenwelzijn, die heeft
dat als hoogste doel. En de varkensboer vindt het ook
wel belangrijk, maar die vindt dus ook dat als ie aan
de Europese normen voldoet, dat het dan wel genoeg
is. Ik probeer ze dan in een gezamenlijke richting te
krijgen. Het heeft ook alles te maken met vertrouwen
dat je moet winnen bij alle groepsleden. Dat ze ook
echt op je kunnen bouwen en op je terug kunnen
vallen. Als je niet het vertrouwen hebt, dan kun je ook
geen netwerkmanager zijn.
Affectief
Affectief is ook van belang. Jezelf afvragen wat
voor mensen er aan tafel zitten en of ze wel willen
samenwerken. Soms voelde ik dat er iets niet goed
zat. En dan sprong ik in de auto en dan vroeg ik: wat
zit je dwars of hoe zit het nou precies? Dat versta ik
onder de affectieve stijl. Openstaan voor signalen is
het, steeds je antenne hebben uitstaan. Aanvoelen,
invoelen, meevoelen wat er nou gebeurt in dat
groepsproces. Maar ik weet niet goed hoe ik dat doe,
dat doe ik op intuïtie.
Soms speelt er ook iets dat ik helemaal niet heb
gezien. Er waren twee mannen waarvan ik dacht
dat ze goed met elkaar konden opschieten, maar
dat was helemaal niet zo. Zo bleek de een de ander
arrogant te vinden. Dat was schrikken, maar het heeft
uiteindelijk heel erg geholpen, toen die ene persoon

dat uitsprak. Ik denk ook dat je pas een team kan zijn
als je zo eerlijk tegen elkaar kunt zijn. Dan kun je
pas echt gaan samenwerken. Ook bijvoorbeeld over
waar je grenzen liggen. Een persoon in het project
zei heel eerlijk dat hij niet zo ver wilde gaan met
mestverwerking. Hij gaf zijn grens aan en onder welke
voorwaarden die grens opgeschoven mocht worden.
Nu is die grens inmiddels hartstikke overschreden,
maar zijn keuze werd indertijd gerespecteerd en hij
heeft bewust ervoor gekozen te blijven participeren
in het project, want bij die voorbeeldfunctie horen
is belangrijk voor zijn bedrijf. Die discussie heb ik
losgemaakt en achteraf gezien ben ik daar erg blij om.
Democratisch
In een proces als dit heb je vaak momenten dat je
gewoon echt consensus wilt. In sommige processen
kun je misschien zeggen: “goed, 2 voor 1 tegen, we
gaan gewoon door”, maar dat kan niet in dit soort
projecten. Daarom moet je gewoon regelmatig de
democratische stijl hanteren, hoewel je het in ons
geval beter de consensusstijl kunt noemen.
We hebben met elkaar gezegd, we houden niks achter,
we hebben geen verborgen agenda, we gaan dit doen
en daar zijn we eerlijk over tegenover de omgeving.
Als het varkensbedrijf niet zo ver gaat in dierenwelzijn
als het kippenbedrijf, dan zeggen we dat. We hebben
met elkaar doorgepraat tot we daar consensus over
hadden. Dat vond ik ook echt heel wezenlijk, welke
waarden deel je samen? Waar zijn de grenzen? En
als er ooit een keer iemand bij komt, dan hoort ie
precies zo te zijn. Bij die consensusvorming heb je wel
een leider nodig. Dat was ik niet, maar in dit geval
de communicatieadviseur. Als je zo’n project wilt
begeleiden, moet je de waarden die de groep heeft
geformuleerd ondersteunen.

Innovatiefasen

D

Het project gaat nu een nieuwe fase in. En ik moet
het nu loslaten. Zij gaan bouwen en ik bén geen
bouwer, ik ben degene die de boel bij elkaar heeft
gehouden en die wat kennis ingevlogen heeft, en die
woordvoerder is geweest, media heeft afgevangen en
noem maar op. Maar ik ben geen bouwer, dus als
de paal straks de grond in gaat, en de boel gaat echt
van start, dan zijn er andere mensen bij, dan zijn er
projectontwikkelaars bij betrokken.
Collega’s van mij zijn sterk in dromen, denken, lef en
inspireren. Ik ben meer iemand van het doorzetten en
de uitdaging aangaan. Maar op dat vlak heb ik ook
iemand nodig om mee te sparren, iemand die meer
vanuit de omgeving analyseert, terwijl ik dat vooral
doe vanuit ondernemers. Je hoeft niet alles zelf te
kunnen, maar je moet gewoon weten wat je wel
en niet kunt en mensen om je heen hebben die je
kunnen helpen.”
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Zuid-Limburg is een van de gebieden in Nederland die te maken heeft met
economische krimp. De landbouw kwijnt daarnaast weg, waardoor het
bijzondere Zuid-Limburgse heuvellandschap teloor dreigt te gaan.
Nieuwe economische activiteiten zoals bijvoorbeeld toerisme, horeca, zorg
en gezondheid, kunnen het typische Zuid-Limburgse heuvellandschap in
stand houden. Benutting van deze kansen is essentieel voor verdere
economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. Benutting van die kansen
lukt alleen als spelers in het gebied met elkaar samenwerken. Daarom
ontwikkelt TransForum samen met ondernemers, overheid en
kennisinstellingen in het project “Nieuwe markten en Vitale coalities
Heuvelland” nieuwe productmarktcombinaties die drager van het
landschap worden.
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Regionaal leren als uitdaging
Het innovatieve van het project is dat verbindingen worden gelegd met
nieuwe spelers, namelijk banken, projectontwikkelaars, zorgverzekeraars
en ziekenhuizen. In het project werken deze partijen aan nieuwe woonzorggemeenschappen die verbonden zijn met en verantwoordelijkheid
nemen voor het landschap. Zo neemt het ‘rood’ verantwoordelijkheid
voor ‘groen’.
Met onder andere zorgondernemer Orbis is in het project gewerkt aan de
ontwikkeling van zorg- en gezondheidsfuncties, die ingebed zijn in het
heuvellandschap.
Concreet heeft de samenwerking tussen diverse spelers nu al geresulteerd in
herstelarrangementen na operaties in het Maaslandziekenhuis (Sittard) in
het Château St. Gerlach en de Heuvelland Hotels, en in de opening van
MosaeGusto, een markt van streekproducten in Maastricht.
Jules Hinssen is als bestuurskundige vanuit Telos (het kenniscentrum
duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg) betrokken bij dit
TransForum-project. Zijn uitdaging is om een regionaal netwerk te vormen
dat ook resulteert in regionaal leren.
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Hoofdstuk 7
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Plaats in netwerk
“In oktober 2007 ben ik ingestapt. Het voortraject
was toen min of meer afgesloten. Het droomgehalte
van het project was tot die tijd vooral gevoed
door Guus Broos, toentertijd de baas bij
Orbis, een van de drie grootste zorgaanbieders in
Zuid-Limburg. Hij liep ver voor zijn eigen troepen
uit, een ware visionair. Het risico dat je daarmee
loopt dat ie zijn eigen organisatie wat kwijtraakt.
Samen met Rabobank, RO-groep, Alterra en ons
vormde Orbis de harde kern van het project. De
LLTB heeft in het begin een beperkte rol gehad. Dat
had vooral te maken met de gevoelige verhoudingen
tussen provincie en deze boerenbelangenorganisatie.
LLTB voelde zich te weinig erkend en herkend,
en had zich in het verleden gekeerd tegen de
landschapsvisie van de provincie. We wilden vooral
onze droom inhoud geven, dan moet je er niet een
partij bij hebben die op de rem staat. Een organisatie
als Staatsbosbeheer wilde wel meedenken en die is
ook in het proces betrokken.
Boeren en landschapsbeheerders, met uitzondering
van Landschapspark De Grave, zijn nog niet echt
intensief betrokken bij het project en dat is wel
een probleem. Wel zijn in de diverse business-cases
individuele eigenaren betrokken.

Samen met Gwen Silanoe (ProYact) en Irene
Havermans (Orbis) vorm ik nu het kernteam. Ik ben
er vooral voor het kennismanagement en daarnaast
begeef ik mij op het vlak van het procesadvies. Gwen
zit tussen procesondersteuning en –management in.
Zij is veel meer commercieel gedreven. Het leuke
is dat zij hele andere vragen dan ik stelt. Ze let er
ook goed op of afspraken duidelijk zijn en worden
uitgevoerd. Irene is sterk in intern management en
een politiek sensitief persoon.
Het transitiedenken zit meer bij Rik Eweg van
TransForum en bij mij. De wetenschappers van Telos
en ook van Alterra hebben daar wel gevoel voor. Bij
de Universiteit Maastricht kom ik dat veel minder
tegen. Daar tref je vooral academici die in mijn ogen
te ver van de maatschappelijke realiteit afstaan en
die zich allesbehalve proactief opstellen. Ik vind het
wel lastig dat Academisch Medisch Centrum zich
beperkt laat aanspreken. Dat komt omdat Universiteit
Maastricht zich wil profileren als centre d’excellence.
Regionaal leren of samenwerken staat daar volstrekt
niet op de agenda. Bij de Hogeschool-Zuid hebben
we wat dat betreft een betere aansluiting.

Ik ga intuïtief te werk, kijk naar de gelaagdheid in
processen. Je moet er ook geen format op leggen.
Laat ik een voorbeeld geven: ik merkte dat een studie
van een wetenschapper uit Utrecht (Luuk Boelens),
die van achter zijn bureau volstrekt solistisch heeft
geopereerd, veel meer impact had dan de werkwijze
van Alterra, waar juist intensief samenwerken met
het netwerk voorop staat. Deze twee verschillende
werkwijzen sluiten elkaar niet uit, maar het maakt wel
duidelijk dat de ideale formule niet bestaat.
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Op weg naar een
nieuw paradigma
We zijn in het begin intensief bezig geweest met
kennismanagement: het ontsluiten van kennis
en het genereren van kennis. We hadden kennis
nodig over landschap, productmarktcombinaties,
proceskennis. Er zijn onder andere excursies geweest
naar Purmerend, om te zien hoe Landzijde het daar
had aangepakt. We hebben inspiratiebijeenkomsten
gehouden.
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De werkwijze is trechterend geweest. Eerst zijn er
concepten en locaties bedacht waar werken en leren
gecombineerd zouden kunnen worden met het
landschap. Dat werd steeds praktischer. Uiteindelijk
is er in Spaubeek een locatie uitgekozen en daar is
een business-case voor uitgewerkt. Hierin is meer
sprake van het combineren van stedelijke functies,
zorg en landschap. Voorbeeld is het gebruik van
hoogstamfruit in de keukens van zorginstellingen.
Hiermee waren we al een eind gevorderd, totdat Orbis
zich moest terugtrekken als hoofdfinancier, omdat het
de opdracht kreeg zijn eigen vermogen op te krikken.
Puur om financiële redenen staat dit project daarom
nu ‘on hold’.
Daarnaast was er een rurale component, waarin
een soort zorgzone werd ontwikkeld: kleinschalige
zorgvoorzieningen die je zou kunnen opzetten in
vrijkomende boerderijen, een soort satellietmodel:
overal verspreide kleine zorgvoorzieningen. Dit
sloot lastig aan bij het gedachtegoed van Orbis, dat
gericht is op grote centra met bijpassende logistieke
voorzieningen zoals keukens en medisch specialisten.

Pas later drong de meerwaarde van zo’n satellietmodel
met laagspecialistische voorzieningen bij Orbis door.
We zijn van een droomfase, via business-cases, beland
in een realisatiefase, waarin we enerzijds de eerder
ontwikkelde ICC’s (Integrated Care Concepts) verder
willen brengen en anderzijds het verhaal willen
verbreden naar nieuwe mulitpliers, naar diversificatie
om nieuwe economische dragers voor Zuid-Limburg
te ontwikkelen.
Het klopt dat de idee van nieuwe waardenproposities
in de loop van de rit wegzakt. Voor mij is het ook
een vraag hoe je dat kan laten beklijven. Volgens
mij gaat het vooral om energie. Is de klik er nog? Je
hebt dromers nodig, die zich richten op de inhoud.
Maar je hebt ook realisten nodig, die kijken naar de
financiële aspecten. Die moeten aan elkaar gekoppeld
zijn.
Het duurt een tijd voordat je elkaar goed kent en
vertrouwt. Het gaat om het vergroten van ieders
comfortzone. Dat is gelukt en dat is volgens mij
blijvend. Er zijn nieuwe relaties tot stand gekomen.
De som is nu meer dan de delen, het collectief belang
wordt erkend. Dat neemt niet weg dat het moeilijk
blijft om de veelheid aan agenda´s (provinciale
beeldbepalende ontwikkelingen, zorgpartijen, wonen,
onderwijs) aan elkaar te koppelen.
Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik ervan overtuigd
ben dat een kwaliteitsslag voor Zuid-Limburg nabij is.

En dat dat kan door het vervlechten van de domeinen
economie, sociaal en landschap. Mijn streven is dat
we van een economisch paradigma overstappen naar
een kwaliteitsparadigma. Dat wordt nog niet echt
‘intrinsiek gevoeld’ bij alle partijen en mijn grote
vraag is hoe ik die omslag in denken kan beïnvloeden,
waarbij ik soms denk dat externe factoren (zoals
krimp en crisis in de financiële markten en het
zorgstelsel) daar uiteindelijk een veel grotere rol in
spelen.
Regionaal leren noem ik ons concept. Een concept
dat zeker ook in andere regio’s goed is toe te passen.
Daarbij helpen inspiratiesessies en het kijken bij
anderen. Want zien is geloven. Je moet het vooral
mogelijk maken dat mensen elkaar ontmoeten. Je
moet steeds het gesprek over waarden gaande houden,
ervoor zorgen dat er nieuwe waarden, die vervlechting
tussen economie en ecologie, die realisatie van een
kwaliteitsparadigma, tot stand komen.
Transitie is bereikt als je een nieuw evenwicht in de
combinatie van unieke kwaliteiten in een gebied tot
stand hebt gebracht.

67

Competenties
Het draait om mensen. Broos was echt een visionair.
Hij is toen opgevolgd door Irene Havermans.
Zij is veel meer op uitvoering gericht. Toen kwam
de spanning over het verschil tussen wat er in de
eigen organisatie van Orbis en wat in het kernteam
gebeurde, duidelijker bovendrijven.
Belangrijkste competentie vind ik is dat je kunt
schakelen tussen conceptueel en uitvoeringsniveau.
Irene Havermans is harmonieus, verbindt mensen.
Dat heeft een verzachtende invloed op mij, terwijl ik
in andere contexten juist meer confronterend ben.
Nu is vooral Gwen confronterend, waarbij zij ook de
commerciële kant bewaakt.
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Succesfactoren zijn volgens mij de energie van de
mensen (de samenstelling van de groep is goed) en
de handelingskracht die zij hebben. Het zijn toch
uiteindelijk mensen die het werk doen.”

C
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hoofdstuk 8
Samen meer waarde
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De beleidsambitie van het kabinet is duurzame
ontwikkeling door innovatie. TransForum
heeft in al zijn projecten ervaren dat die
ambitie alleen waar wordt gemaakt als je
systeeminnovaties realiseert. Eén van de
belangrijkste lessen is dan ook dat investeren
in kennis en kennisontwikkeling noodzakelijk is
maar niet voldoende voor innovatie. Je zult ook
actief moeten inzetten in woord en daad om
continue nieuwe samenwerkingsverbanden te
ontwikkelen.

De boodschap van metropolitane landbouw is dat
juist de diversiteit, de snelheid en de complexiteit
van de metropolitane samenlevingen een vruchtbare
voedingsbodem vormen voor een toekomstige
landbouw. Een landbouw die op alle waarden die
er toe doen weer aansluit bij wat wij met elkaar
belangrijk vinden. Dat lijkt een gemakkelijke
boodschap en dito opgave. In de praktijk van alledag
blijkt dat toch minder eenvoudig dan wij denken.
Niet omdat het perspectief niet aantrekkelijk zou
zijn, maar omdat wij nu eenmaal gewend zijn om
langs relatief simpele en eenduidige lijnen ons
doel te bereiken. Dat ligt hier anders: het gaat er
om gezamenlijk een voortdurende zoektocht te
organiseren. En zo stap voor stap onze zaken beter te
regelen. Het bouwen van een actief netwerk dat bereid
is samen die zoektocht aan te gaan en daadwerkelijk
in staat is om samen plannen te maken, samen te
investeren en samen te oogsten is, zo blijkt ook uit de
interviews in dit boekje, bepaald niet gemakkelijk.
Uit de verhalen van de geïnterviewde personen
uit TransForum-projecten komen drie
begrippen nadrukkelijk bovendrijven: dialoog,
netwerkmanagement, samenwerking. Het zijn
kernbegrippen voor een andere manier van werken.
Een manier die niet van bovenaf ontworpen of
bedacht is, maar die door actie-leren ontstaat. Wat

opvalt is dat alle zes geïnterviewden op hun eigen
manier nieuwe wegen van dit drieluik aan het
bewandelen zijn. In hun projecten gaan ze als het
ware een pad vol onzekerheden op, waarbij je niet
weet hoe ver je komt met deze andere manier, of je
in valkuilen stapt of ergens strandt, maar waarbij je
wel voelt dat je het anders moet doen, omdat de oude
manier sowieso niet meer werkt.
Remco Kranendonk heeft het inzicht dat je anders
als wetenschapper moet optreden en communiceren
bij regionale vraagstukken. Hij is ook bezig zijn
bijdrage te leveren aan een robuust netwerk. Jos van
der Heijden doet dat nog wat meer (heeft ook een wat
andere rol) en heeft het inzicht dat je als ambtenaar
anders moet gaan werken. Jaap Hoek Spaans
heeft door het dat allemaal zakelijker en minder
vrijblijvend moet worden en gooit een knuppel in
het hoenderhok. Trudy van Megen merkt dat heel
dicht tegen de ondernemers aankruipen gevaren met
zich meebrengt voor de vitaliteit van je netwerk.
Zij is aan het zoeken naar een nieuwe balans. Peter
Vingerling brengt twee partijen bij elkaar en laat ze
met elkaar praten, terwijl ze dat met elkaar niet zo
gewend zijn. Jules Hinssen deelt heel bewust met
andere partijen het netwerkmanagement. Het zijn
authentieke verhalen van mensen die echt ergens voor
gaan. Die veranderkracht en lef lijken een belangrijke
voorwaarde, want daarmee creëren ze ruimte voor
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wat zij wensen en zoeken. En door afstemming en
samenwerking met anderen kan meerwaarde ontstaan.
Het is niet voor niets dat TransForum veel van
zijn projecten als ‘processen’ omschrijft. Het
tekent het besef dat er weliswaar een belangrijk
resultaatoriëntatie is, maar dat het geen doelgericht
project is met vooraf vastgestelde meetpunten
en tastbare successen. Sommige projectleiders
hebben daarom hun project ook wel als ‘expeditie’
omschreven. Die metafoor past prima. Het aardige is
ook dat een goed expeditieteam een hele gevarieerde
samenstelling kent om de ongekende uitdagingen
en obstakels aan te kunnen pakken. Ook dat
zien we terug in de TransForum-projecten. Een
netwerkmanager heeft daarbij oog voor de variëteit
van het team en de balans in het team. Belangrijke
interventies die een netwerkmanager kan doen, zijn
het introduceren van nieuwe stakeholders die andere
waarden vertegenwoordigen en andere kennis en
ervaring inbrengen. Dat vraagt een grote mate van
omgevingssensitiviteit, analytisch vermogen, maar
vooral integraal denken en handelen.
Kennis is een belangrijke factor in innovatieve
projecten. Het gaat daarbij in essentie om ‘nieuwe
kennis’. Nieuwe kennis ontstaat door een combinatie
van wetenschappelijke kennis en ervaringskennis. Dat
vereist intensieve interactie tussen de expeditieleden.
Het vereist ook een open houding van de
projectdeelnemers en veel ruimte voor reflectie. Het

is volstrekt logisch dat projectdeelnemers hun eigen
kennis en ervaring als ‘waar’ zien. Sterke waarheden
kunnen door andere projectdeelnemers echter al snel
als ‘verdacht’ en ‘bedreigend’ ervaren worden. ‘Nieuwe
kennis’ ontstaat door co-creatie en heeft juist daardoor
draagvlak onder de diverse groep stakeholders. Een
netwerkmanager waakt ervoor dat situaties ontstaan
die belemmerend zijn voor co-creatie van kennis. Het
organiseren van reflectie (waarom gaat het nu zoals
het gaat?) is daarbij een belangrijk instrument.
Het is een vaak gemaakte fout om te denken dat een
projectteam volledig voor één en hetzelfde doel moet
gaan. TransForum-projecten zijn in essentie altijd
multi-stakeholderprojecten. Een netwerkmanager
realiseert zich dat deze verschillende stakeholders
gedreven worden door hun eigen belangen. De kern
is om verbindingen te leggen tussen die belangen
zodanig dat ze ruimte creëren voor de belangen van
anderen. Waar ondernemers gedreven worden door
economische winst, zijn onderzoekers vooral op zoek
naar wetenschappelijke erkenning, zijn overheden op
zoek naar macht en zijn maatschappelijke organisaties
op zoek naar invloed. En daar is niks mis mee. Een
netwerkmanager erkent die verschillende belangen
en benut juist de verschillende drijfveren om
verschillende stakeholders te mobiliseren en in hun
kracht te zetten.
De belangrijkste vaardigheid van netwerkmanagers is
misschien wel om proces en inhoud slim en effectief

met elkaar te verbinden. In de drie kernwoorden
dialoog – netwerkmanagement – samenwerking,
is netwerkmanagement de noodzakelijke schakel
om van een dialoog tussen stakeholders te komen
tot effectieve samenwerking die daadwerkelijk
tot resultaten leidt. In TransForum-projecten is
het resultaat veelal een nieuwe businesspropositie
die waarde creëert op zowel People-, Planet- als
Prosperity-aspecten. Een echte 3P-businesspropositie.
Een propositie dus ook waar die verschillende
stakeholders hun belangen in terugzien en
zich mee verbonden voelen. De projecten van
TransForum richten zich op de interessante mix van
netwerkvorming, co-creatie van kennis en ‘joint
business development’. Samenwerking is dus geen
doel op zich, maar een instrument om gezamenlijk
een innovatief resultaat te boeken. Het is een proces
zonder kookboek; een proces van al doende leren.
Het samen leren leren is cruciaal gebleken in de
TransForum-projecten.
De gesprekken met netwerkmanagers geven een
fraai kijkje in de keuken van de TransForumpraktijkprojecten. De verhalen bestrijken dan ook een
breder terrein dan competenties. Het gaat feitelijk om
de TransForum-filosofie. Een filosofie van ‘gedeelde
waardecreatie’ die nog volop in ontwikkeling is. Maar
we zien daarbij nu de volgende kerncompetenties van
netwerkmanagers:
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- Integraal denken en handelen: het
combineren van de verschillende doelen van
stakeholders, zodat iedereen zijn eigen doel kan
bereiken (inhoudelijk verbindende kwaliteiten) én
een gedeelde visie/basis nastreeft;
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- Analytisch vermogen: een maatschappelijke
opgave kunnen formuleren uit een complex van
omstandigheden en belangentegenstellingen.
Belangrijk is om posities van actoren en (schijnbare)
belangentegenstellingen en –overeenkomsten
te herkennen en daarnaar te handelen.
Resultaatverplichting moet geformuleerd zijn op
het laten slagen van individuele doelen van de
stakeholders (dus: als een van de partijen scoort ten
koste van de andere partijen is het proces verre van
optimaal geweest).
- Lef- en veranderkracht. Netwerkmanagers
durven buiten de gebaande paden te gaan en
zijn in staat mening en houding van anderen te
beïnvloeden en instemming voor voorstellen,
plannen en ideeën te verkrijgen. De netwerkmanager
moet belang hebben bij de uitkomst en daardoor
mee kunnen voelen met de stakeholders;
- Mobiliserend vermogen: richting en sturing
geven aan groepsprocessen en doeltreffende
samenwerkingsverbanden tot stand brengen en
handhaven. Netwerkmanagement vraagt naast
procesvaardigheden (creëren van netwerk) ook
inhoudelijke kwaliteiten om een resultaat te kunnen
boeken (zonder doel geen netwerk). De kunst is een
combinatie tussen inhoud en proces, en kunnen
schakelen hiertussen.

- Organiseren van (tweede orde) leren
door het ter discussie stellen van bestaande manieren
van denken en handelen binnen het experiment
of de activiteit. De netwerkmanager creëert een
leeromgeving binnen het experiment/onderzoek dat
stimuleert risico’s te nemen en te leren van fouten.
- Reflectief vermogen: de netwerkmanager
reflecteert op eigen ervaringen en komt op basis
daarvan tot nieuwe ideeën. De netwerkmanager kan
een groep mensen laten reflecteren op resultaten in
een specifieke context, door hen of anderen behaald.
Uit de verhalen van de geïnterviewden blijkt dat
niet iedereen over dezelfde gebalanceerde set van
competenties beschikt, of tenminste persoonlijk
accenten legt in welke competenties hij of zij vooral
inzet. Ook hier bestaat het schaap met de vijf poten
natuurlijk niet. Veelal zien we dat de netwerkmanager
er dan wel voor zorgt dat de ‘ontbrekende’
competenties door anderen in het projectteam voor
hun rekening genomen worden. De bijgevoegde
competentielijst netwerkmanagers van CCT geeft een
aardige indruk hoe je als persoon op de belangrijkste
competenties scoort.

Competentie-scorelijst Netwerkmanagers
Dit is een competentie-scorelijst, op basis van het
competentieprofiel van een transitieprofessional (CCT,
2008), ontwikkeld voor de workshop ‘Roles, Competence
and Action Perspectives of Actors in Transdisciplinary
Research’ van CCT, TransForum en het Athena Instituut
van de VU Amsterdam op de RMNO-conferentie
‘Towards Knowledge Democracy’ August 2009 in Leiden.
Geef jezelf per gedragsbeschrijving 0, 2, 4, 6, 8 of
10 punten: 0 punten als de beschrijving helemaal
níet van toepassing is en 10 als deze precies klopt
of een score daar tussenin.
Competentie:

Komt tot uiting in het volgende gedrag:	Score:

1. Integraal denken:
Ik integreer invalshoeken
van verschillende
wetenschappelijke
disciplines, maatschappelijke
achtergronden en sectoren

• Ik ben actief op zoek naar sociaal-economische,
politieke technologische en/of maatschappelijke
trends op andere vakgebieden/beleidsterreinen die
belangrijk zijn voor het eigen werkgebied.
• Ik zorg voor een integrale benadering en
beleidsconcepten, waarin ruimte is voor
voortschrijdend inzicht.
• Ik gebruik concepten/modellen om een integrale
aanpak te ontwikkelen.
• Ik integreer nieuwe informatie afkomstig
uit andere dan het eigen vakgebied in een
eigen aanpak.
			
Totaal:
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3. Lef en veranderkracht:
Ik durf mij buiten de
gebaande paden te
bewegen en ben in staat
mening en houding van
anderen te beïnvloeden
en instemming voor
voorstellen, plannen en
ideeën te verkrijgen.
Competentie:
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2. Analytisch vermogen:
Ik kan een maatschappelijke
opgave formuleren
uit een complex van
omstandigheden en
belangentegenstellingen

• Ik neem kansen te baat en handel actief in
overlegsituaties, ook als dekking ‘van bovenaf’
nog afwezig is.
• Ik weet op strategisch niveau uiteenlopende
partners te winnen voor standpunten en ideeën.
• Ik doseer mijn veranderkracht en stem af op
personen op verschillende niveaus en met
uiteenlopende achtergronden en belangen.

Komt tot uiting in het volgende gedrag:	Score:
• Ik draag op strategisch niveau plannen en ideeën
aan en krijg vertrouwen; Ik creëer steeds opnieuw
experimenteerruimte.

• Ik breng samenhang aan tussen ontwikkelingen
en processen van verschillende aard en belang en
waarbij verschillende belanghebbenden betrokken
zijn. Ik herken belangentegenstellingen en posities
van actoren.

4. Mobiliserend
vermogen:
Ik kan richting en sturing
geven aan groepsprocessen
en doeltreffende
samenwerkingsverbanden
tot stand brengen en
handhaven.

• Ik weet oorzaken en symptomen van problemen
van elkaar te scheiden.
• Ik kan patronen van en tussen groepen of sectoren
achterhalen, door wetenschappelijk-technische
analyse of door analyseren van verhalen van
betrokkenen.
• Ik bekijk complexe vraagstukken bewust vanuit
meerdere invalshoeken met gevolgen op lange
termijn en herken belangentegenstellingen. Ik
denk en treed buiten de gebaande paden van de
geijkte problemen en oplossingen, ook over de
grenzen van mijn eigen vakgebied, beleidsterrein
of werkterrein heen.

Totaal:

Totaal:

• Ik krijg anderen in beweging door voorbeeldwerking en motivatie. Ik kan omgaan met weerstand.
• Ik heb goed oog voor kwaliteiten en talenten van
anderen.
• Ik laat deelnemers begrip en respect voor elkaars
zienswijze opbrengen en accepteren dat er
meerdere waarheden bestaan. Ik laat hen het
grotere geheel zien.
• Ik zet zichtbare acties uit om het denken en
handelen van betrokkenen in één richting te
krijgen, bijvoorbeeld door het laten uitspreken van
de verschillende verwachtingen. Ik zorg ervoor dat
ook in de loop van de tijd deze gerichtheid blijft
bestaan / wordt herzien.
Totaal:

77

5. Tweede-orde leren:
Ter discussie stellen van
bestaande manieren van
denken en handelen binnen
het experiment of de
activiteit

• Ik creëer een leeromgeving binnen het experiment/
onderzoek dat stimuleert om risico’s te nemen en
te leren van fouten.
• Ik kan een sociaal leerproces organiseren, gericht
op het bereiken van de gewenste situatie (visie)
door van elkaar te leren, in heterogene groepen,
van verschillende manieren van kijken d.m.v.
gezamenlijke betekenisgeving en zingeving
• Ik leer zelf van eerdere experimenten/onderzoeken,
pas de innovatie aan de omstandigheden van het
moment aan en anticipeer op de toekomst.
• Ik stel uitgangspunten van het experiment/
onderzoek zelf regelmatig ter discussie. Ik zorg
ervoor dat experiment/onderzoek voldoende
Totaal:
feedbackmechanismen bevat.
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6. Reflectief vermogen:
Ik reflecteer op eigen
ervaringen en kom op
basis daarvan tot nieuwe
ideeën. Ik kan een groep
mensen laten reflecteren op
resultaten in een specifieke
context, door hen of
anderen behaald.

• Ik kan werkprocessen al doende expliciteren.
• Ik kan op basis van observaties vaststellen of
activiteiten bijdragen aan beoogde, gewenste
situatie (van duurzaamheid) en heb daarbij steeds
voor ogen vanuit welk oogpunt ik observeer (bijv.
sociaal versus juridisch).
• Ik kan vanuit verzamelde data conclusies trekken
over gewenste sturing in de omgeving waaruit die
data komen.
• Ik kan monitoring organiseren als een interactief
proces waarin een gemeenschappelijk, gedragen
oordeel wordt gevormd.
		

Totaal:

