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Agenda voor de Veenkoloniën

GUUS.net

Bestuurlijk samenwerkingsverband van negen gemeenten, twee provincies en

Virtueel platform om kennis uit te wisselen op het gebied van plattelandsontwikkeling.

Niet-groen onderwijs.

twee waterschappen in de Veenkoloniën. Meer informatie: www.veenkolonien.nl

Meer informatie: www.guus.net

Groen onderwijs

Gebiedscommissie

Kennisagenda

Regionaal overlegplatform van overheden en maatschappelijke organisaties, dat

Meerjarige lijst van projecten, gebaseerd op het regionale gebiedsplan en de regionale in-

zich bezighoudt met (beleidsadvies over) gebiedsontwikkeling.

novatie agenda, waarin de bijdrage van kennisinstellingen is gespecificeerd. Komt tot stand

AOC
Agrarisch Opleidingscentrum. Verzamelnaam voor ‘groene’ (v)mbo-instellingen.
organisatie
Grijs onderwijs

Van oudsher het agrarisch onderwijs. Nu: Onderwijsinstellingen of studierichtingen,
op alle niveaus, die zich specifiek richten op de thema’s van LNV: Landbouw, natuur,

vraag

milieu, groene ruimte en voeding.
Groene Kennis Coöperatie (GKC)

in overleg tussen regionale projectleiders en kennisinstellingen. Het platform waar kennisinGebiedscoördinator

stellingen, regio en het ministerie van LNV elkaar treffen en daarmee volgens velen de kern

Aanspreekpunt voor subsidieaanvragen voor projecten op het gebied van plat-

van een kennisarrangement.

telandsontwikkeling.

Samenwerkingsverband van alle groene kennisinstellingen.

Kennisloket

Doel: Samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan kenniscirculatie en

Gebiedsmakelaar

Plek waar ondernemers, overheden en andere partijen terecht kunnen met een kennis- of

Degene die actief vragen inventariseert bij ondernemers, maatschappelijke

onderzoeksvraag, die gekoppeld wordt aan aanbod uit het onderwijs. In tegenstelling tot

Meer informatie: www.gkc.nl

organisaties en andere partijen uit de regio.

een kennisarrangement gaat het bij een kennisloket vaak om het koppelen van ‘losse’ vra-

HAS

Gebiedsontwikkeling

benutting van groene kennis. De GKC omvat meerdere programma’s, waaronder het
Programma Regionale Transitie. Zie ook het kader op pagina 10.

onderzoek

gen van individuele partijen.

Hogere Agrarische School. Aanbieder van Groen onderwijs op hbo-niveau.

De ontwikkeling van een afgebakend gebied in al haar facetten, gericht op het

Kennismakelaar

op een lijn brengen van publieke, private en particuliere belangen die bestuurlijke

Degene die vragen uit de regio vertaalt naar studentenprojecten en deze uitzet bij

hbo

en sectorale grenzen doorsnijden, waarbij overheden samenwerken met maat-

kennisinstellingen. De term wordt voornamelijk gebruikt in regio’s waar (nog) niet aan

schappelijke partners en risicodragend participeren.

een kennisagenda wordt gewerkt.

Gebiedspartijen

Kennis Netwerk Vitaal Platteland (KNVP)

Overheden en overige partijen die een bepaald belang hebben in een gebied

Overkoepelend orgaan (in ontwikkeling) om regio’s met een kennisarrangement te

onderwijs wordt gegeven en genoten, maar ook nieuwe kennis wordt gegenereerd.

(landbouw, natuur, recreatie, economisch, maatschappelijk et cetera).

ondersteunen.

LEI

Gebiedsprogramma

Regionaal kennisarrangement

Algemeen beleidsplan van de gebiedscommissie, waarin hoofdthema’s voor het

Meerjarig, structureel en geprogrammeerd samenwerkingsverband van overheden, kennis-

beleid zijn vastgesteld.

instellingen en andere regionale partijen, waarin vragen rond regionale ontwikkeling cen-

Hoger beroepsonderwijs

onderwijs

Kennisinstellingen
Onderwijsinstellingen en universiteiten. De term benadrukt dat daar niet alleen

Onderdeel van Wageningen UR. Onderzoeksinstituut dat sociaaleconomisch

kennis

onderzoek uitvoert op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Meer

traal staan.

informatie: www.lei.wur.nl

Reconstructie (van landbouwgebieden)
Het ministerie van LNV heeft vijf provincies aangewezen in het kader van de

Werkplaats

(voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

reconstructiewet. In eerste instantie was reconstructie bedoeld voor de inten-

1. In dit boek: naam voor een leer-/kennis- en projectuitvoeringsomgeving

sieve veehouderij, uiteindelijk is het een allesomvattend plan geworden om het

van een regionaal kennisarrangement (gebaseerd op een regionale kennisagenda

wo

buitengebied opnieuw in te richten. In feite is reconstructie   in de betreffende

en meerjarig regiocontract) zoals dat door het Programma Regionale Transitie

regio’s een andere term voor gebiedsontwikkeling

wordt bevorderd en ondersteund. Meer informatie: http://www.regionaletransitie.nl

(v)mbo

regio

wetenschappelijk onderwijs.

en http://www.dewerkplaats.eu
Regio

2. Ook: Term voor een manier van werken. De concrete samenwerking van

Officieel: Gebied, agglomeratie, streek of stad. Concreet: Gebied met gemeen-

studenten, docenten, onderzoekers met experts, overheden, ondernemers en

schappelijke kenmerken. In dit boek: Gebied waar een vorm van bestuurlijke

burgers aan een vernieuwingsproject in de regio.

samenwerking bestaat, gebaseerd op gemeenschappelijke vraagstukken die

werkplaats

voortkomen uit gemeenschappelijke kenmerken.

Werkplaatscoördinator
Aan een kennisinstelling verbonden tussenpersoon die studenten en docenten koppelt aan

Regiocontract

regionale vragen. De Werkplaatscoördinator praat namens de kennisinstelling mee in het

Onderdeel en officieel startsein van de Werkplaats. Met de ondertekening van het

Werkplaatsoverleg en speelt een rol bij het opstellen van de regionale kennisagenda.

regiocontract verbinden (bestuurlijke) partijen zich meerjarig aan de Werkplaats

resultaat

en maken bindende afspraken om projecten uit de kennisagenda uit te voeren.

Netwerk Platteland

Alleen in de Veenkoloniën is al een regiocontract getekend.

Nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor het platteland.
Meer informatie: www.netwerkplatteland.nl

Programmaplan
Meerjarige lijst van projecten, gebaseerd op de thema’s uit het gebiedsprogram-

Programma Regionale Transitie

ma, gespecificeerd naar looptijd en financiën.

Programma van Groene Kennis Coöperatie. Doel: Het verbinden van het groene kennissysteem aan de regionale praktijk van gebiedsvernieuwing. Middel: de Werkplaats, een
bestuurlijk geformaliseerde meerjarige samenwerking tussen regio, onderwijs en onderzoek.
Zie ook kader op pagina 10.  Meer informatie: www.regionaletransitie.nl
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voor vitale regio’s

VOORWOORD
Gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden zijn voor LNV belangrijke partners bij de realisatie
van het gebieds- en plattelandsbeleid. Onder andere voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en bij Natura 2000. Bij
de uitvoering van dit beleid is een verbinding ontstaan met het (groene) onderwijs.* Naast onderzoekers werken steeds meer
studenten mee in projecten, die door de regio* worden aangedragen. De regionale agenda en transitieopgaven staan centraal.
Een kansrijke en waardevolle combinatie. Studenten leren competenties in de praktijk, de regio profiteert van de ‘ frisse blik’ en
inspiratie die studenten kunnen bieden.
In de Veenkoloniën hebben de regio, instellingen en LNV over deze samenwerking bestuurlijke afspraken gemaakt in de vorm van
een meerjarig, regionaal kennisarrangement.* In meerdere regio’s heeft deze aanpak inmiddels navolging gekregen, onder de
titel ‘Regio aan Zet’. De basis hiervoor is gelegd door het Programma Regionale Transitie van de Groene Kennis Coöperatie* in
samenwerking met het KennisNetwerk Vitaal Platteland.
Ik zie deze regionale insteek als zeer kansrijk om samen met andere actoren (regio’s, doelgroepen, onderwijs, onderzoek, departementen) scholing, educatie, kennisverspreiding en –benutting te bevorderen. Niet alleen voor vragen op het gebied van plattelandsontwikkeling, maar voor de gehele breedte van het LNV-beleid: Agrarische Ketens, Visserij, Voeding en Natuur, Landschap en
Platteland. Met daarbij wel goede verbindingen met de landelijke en regionale agendering en programmering van onderzoek en
onderwijs, om verduurzaming en onderlinge uitwisseling te waarborgen. Zo worden projecten effectiever en zichtbaarder, worden
resultaten verankerd en kunnen regio’s leren.
Ik wil deze ontwikkeling graag ondersteunen en waar relevant versterken en verbreden. Daarom wil ik de regionale aanpak een
prominente plaats geven in de MeerJarenAfspraak (2011 – 2015) over Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs in het
kader van de Groene Kennis Coöperatie.

	
  

Gerda Verburg
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meer informatie over ‘Regio aan
Zet’ vindt u in de bijlage.
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Inleiding:
Samen leren en kennis
ontwikkelen in de regio
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D

e regio is ‘hot’. Er is veel dynamiek, energie en daadkracht aanwezig. Maar de ene regio is de andere niet. Als het
gaat over regionale ontwikkeling spelen overal andere vragen. In Zuid-Holland neemt de tuinbouw van oudsher
een belangrijke plaats in. In Brabant draait gebiedsontwikkeling voornamelijk om reconstructie van de landbouwgebieden.* In het Veenweidegebied is de voornaamste vraag hoe in de toekomst om te gaan met de inklinking
van veen en in Zeeland en Groningen staan de economische ontwikkeling en bevolkingskrimp centraal.
Wat de regio’s met elkaar gemeen hebben, is dat vragen rond regionale ontwikkeling steeds complexer worden. Vraagstukken op het gebied van landbouw, natuur, waterberging, duurzame energie, de relatie met stedelijke gebieden et cetera grijpen steeds meer in elkaar. Dat betekent dat traditionele sectoren moeten samenwerken om nieuwe kennis, nieuwe contacten
en nieuwe netwerken te ontwikkelen, om het ‘nieuwe platteland’ vorm te geven.
In dit boek staat het regionaal toepassen en ontwikkelen van
kennis centraal. Kennis voor en van ondernemers, bewoners,
bestuurders en leerlingen/studenten. Kennis voor de hele
breedte van het LNV-domein, in verbinding met vraagstukken
op bijvoorbeeld economisch, sociaal of ruimtelijk gebied.
Steeds vaker werken naast onderzoekers ook studenten van
(veelal groene) kennisinstellingen mee aan projecten die worden aangedragen vanuit de regio. Een kansrijke en waardevolle combinatie. Studenten ontwikkelen competenties in de

6
7

opgedaan met deze manier van werken, waarbij regio, instellingen en LNV bestuurlijke afspraken maken over uitvoering
en financiering. Zo wordt samenwerking tot een ‘regionaal
kennisarrangement’.

praktijk, de regio profiteert van de ‘ frisse blik’ en inspiratie
die studenten kunnen bieden.

In dit boek vindt u goede voorbeelden van werken aan en in
een regionaal kennisarrangement. Mensen uit verschillende
regio’s, met verschillende achtergronden en rollen komen aan
het woord, zoals de bestuurder, de Werkplaatscoördinator, de
kennismakelaar*, de docent en de onderzoeker. Zij vertellen
hun eigen verhaal en geven een eigen visie op ‘hun’ regionale
kennisarrangement.

Om te zorgen dat deze inzet echt bijdraagt aan de brede context van regionale ontwikkeling is het van belang dat projecten met elkaar samenhangen. In een aantal regio’s werken
overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties
al samen met onderwijs en onderzoek aan een meerjarige
kennisagenda, gebaseerd op de regionale agenda en transitieopgaven. In de Werkplaats* Veenkoloniën is ervaring

Wie zet het proces in gang? Wie stelt de vragen? Hoe worden
die vragen zo geformuleerd dat studenten er concreet mee
aan de slag kunnen? Wie ‘makelt en schakelt’ tussen vraag
en aanbod? Hoe wordt de samenwerking tussen de regio en
het onderwijs en onderzoek bestuurlijk verankerd? Welke organisatievorm is het meest geschikt? Het zijn vragen die in dit
boek aan bod komen.

Dat betekent niet dat de antwoorden altijd eenduidig zijn.
Regio’s verschillen niet alleen in thematiek en soorten vragen
die er spelen, maar ook in ontwikkelingsfase. In de ene regio
bestaan al duurzame samenwerkingsverbanden, zoals in de
Veenkoloniën. In andere, zoals het Veenweidegebied, komt
dat proces net op gang. Ook het proces om tot een kennisarrangement te komen kan op verschillende manieren verlopen.
In de ene regio komt het initiatief van het bestuurlijke niveau,
zoals in Zeeland en in de Veenkoloniën. Ergens anders ontstaat de samenwerking tussen het onderwijs en de regionale
partijen meer van onderaf, in losse projecten, zoals in Brabant of in het Westerkwartier. Vaak groeit dan gaandeweg de
behoefte om die samenwerking meer structureel te maken.
Deze werkwijzen, van onder- en van bovenaf, vinden vaak
tegelijkertijd plaats, vullen elkaar aan en leiden uiteindelijk
naar hetzelfde doel.
Dit boek is bedoeld om iedereen die al actief is binnen een
regionaal kennisarrangement, of overweegt om hier een start
mee te maken, te informeren en te inspireren!
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Inleiding

Studenten inzetten
voor de regio:
het potentieel is er

“J

aarlijks worden zestigduizend studentenuren besteed in Noordoost-Friesland. De uitdaging is om dat grote
aanbod te laten aansluiten op de vragen uit de
regio. Dat willen we in de Werkplaats Veenwouden doen.
De voornaamste opgave in Noordoost-Friesland ligt op
sociaaleconomisch gebied. We hebben te maken met
(toekomstige) bevolkingskrimp en met een dalende werkgelegenheid in de traditionele sectoren. Veel van onze
jongeren zijn relatief laag opgeleid. De ‘hogere beroeps’jongeren vertrekken uit de regio.
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Sinds 2007 hebben we in Noordoost-Friesland het kenniscentrum Veenwouden, verbonden aan het samenwerkingsverband NOFA (Noordoost-Friese Aanpak) waarin
de gemeente Dantumadiel samenwerkt met drie buurgemeenten. In het kenniscentrum proberen we de ‘gouden
driehoek’ van ondernemers – onderwijs – werkgelegenheid vorm te geven. Het streven is om daarmee de inzet
van hoger opgeleid personeel in ons gebied op het niveau
te brengen van de gemiddelden per sector.

Ariea Aalberts
Burgemeester
van Dantumadiel
(Noordoost-Friesland)

In 2008 ontstond het plan om het kenniscentrum ‘op te
schalen’ naar een Werkplaats Veenwouden. We hebben
toen geïnventariseerd hoeveel studentenprojecten er in de
regio liepen. Dat bleken er ongeveer 140 te zijn. Ieder jaar
besteden hbo-studenten wel zestigduizend stage- en afstudeeruren in de regio aan thema’s als zorg, bio-energie,
veiligheid en duurzaamheid.
Nu bedenken docenten vaak de afstudeeropdrachten. De
uitdaging voor de Werkplaats Veenwouden is om onze
regiovragen te laten aansluiten op het onderwijs, bijvoorbeeld vragen over toeristische ontwikkeling, water, innovatie van het bedrijfsleven of duurzame energie uit hout.
Zo maak je een enorme slag: studenten doen onderzoek
dat er echt toe doet én leren bedrijven en organisaties in
hun eigen regio kennen. En ondernemers en organisaties
zien dat er met een hbo’er niet alleen extra kosten worden
binnengehaald, maar ook kennis en innovatiekracht.
Met het Werkplaatsmodel willen we de samenwerking
tussen de regio en de onderwijsinstellingen langdurig en
structureel maken. Zo kunnen we het enorme potentieel
aan stages en afstudeerprojecten dat er ieder jaar is, gericht gaan inzetten voor de regio.

”

Waarom
een regionaal
kennisarrangement?
Projecten waarin studenten en soms ook onderzoekers werken voor opdrachtgevers uit de
regio schieten als paddenstoelen uit de grond. De tijd lijkt rijp om deze initiatieven onder
te brengen in een structurele samenwerking: een regionaal kennisarrangement. Een nieuwe
manier voor regio’s om aan hun toekomst te werken. En een nieuwe manier van leren in het
voortgezet en hoger onderwijs.
Willem Foorthuis, lector Regionale Transitie bij Hogeschool Van Hall Larenstein en programmaleider van het GKC-programma Regionale Transitie vertelt over het belang van regionale
kennisarrangementen.

De Groene Kennis Coöperatie en
het Programma Regionale Transitie
De Groene Kennis Coöperatie (GKC) is een
samenwerkingsverband van alle groene
kennisinstellingen, ondersteund door het
ministerie van LNV. De GKC wil met het
Programma Regionale Transitie voorzien
in de regionale leer- en kennisbehoefte en
werken aan de vernieuwing van het kennissysteem.
Het Programma Regionale Transitie ondersteunt de ontwikkeling van regionale kennisarrangementen voor een vitale leef- en
werkomgeving. Het programma ontwikkelde daartoe het Werkplaatsmodel. De
basis is een regiocontract, waarin onderwijs, onderzoek, overheid, ondernemers
en omgeving (bijvoorbeeld burgers en
maatschappelijke organisaties) zich voor
meerdere jaren aan de samenwerking verbinden. In de regio Veenkoloniën is al een
regiocontract ondertekend. In vijftien regio’s wordt de samenwerking momenteel
(voorjaar 2010) volgens dit Werkplaatsmodel georganiseerd.
De regionaal vastgestelde innovatieagenda (bijvoorbeeld het gebiedsprogramma)
vormt samen met de educatieagenda het
vertrekpunt voor concrete samenwerking.
Projecten worden gezamenlijk vastgesteld
in een regionale kennisagenda. De uitvoering vindt plaats binnen Werkplaatsen,
volgens een methode die uitgaat van ‘leren in, met en van de praktijk’.
www.regionaletransitie.nl
www.dewerkplaats.eu
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“Daar waar de sectoren
elkaar raken, ontstaan de
grote kennisvragen.”

Willem Foorthuis
Lector Regionale Transitie
bij Hogeschool Van Hall Larenstein
en GKC-programmaleider

“H

et Nederlandse platteland bevindt zich opnieuw in een proces van transformatie, waarbij de dragers van het
platteland ingrijpend veranderen. Ieder transformatieproces heeft een ondersteunend systeem nodig. Regionale kennisarrangementen* kunnen die rol vervullen.
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De dragers van het platteland veranderen. Enerzijds wordt het platteland van een agrarisch werklandschap steeds meer een
woon- en recreatielandschap. Anderzijds zijn in het kader van de klimaatverandering duurzame energieopwekking en meer ruimte
voor waterberging aan de orde.
Ook scholen veranderen. Ze zoeken steeds meer de buitenwereld op; overal zie je loketten ontstaan waar scholen hun kennis
beschikbaar stellen aan de praktijk. Bestuurlijke schaalniveaus veranderen ook. Volgens Europese verordeningen moeten lokale
overheden bovenlokaal gaan samenwerken. Overheden en organisaties met dezelfde problematiek (in de praktijk met hetzelfde
soort landschap) zoeken elkaar op. Zo ontstaat als het ware een nieuwe ‘bestuurslaag’: de regio.
Tot slot moet alles wat Europa financiert verbonden worden met kennis. Daarom worden ook bij regionale samenwerking onderzoek en onderwijs betrokken.
Veel mensen wijzen naar dit soort trends als oorzaak voor het gunstige klimaat voor samenwerkingsprojecten tussen regionale
partijen en kennisinstellingen. Voor mij gaat het verder. Het zijn uitingen van een meer omvattend transitieproces.
Het platteland heeft meerdere grote transities gekend. In de periode 1900-1940 vroeg de crisis om een verandering van landbouwmethodes. Er kwam een heel apparaat van instituties: landbouwhogescholen, voorlichters en consulenten. Na de Tweede
Wereldoorlog kreeg je de schaalvergroting van Mansholt die het platteland volledig richting de landbouw dreef. Ook toen werd
een ondersteunend systeem van onderzoeksinstituten in het leven geroepen. De huidige transitie brengt ons in een vacuüm. De
traditionele sectoren voldoen niet meer. We hebben regionale kennisarrangementen nodig om dit transitieproces te ondersteunen.

ene functie gaat ten koste van de andere; zowel fysiek als qua financiering én in de hoofden van mensen.
Maar op een gegeven moment is de ruimte op. Daar waar de sectoren elkaar raken ontstaan de grote kennisvragen. Maar die moeten wel gezamenlijk gesteld worden! De partijen moeten vanuit hun verschillende
probleemdefinities tot gezamenlijke vragen komen. Ze moeten zich bewust worden van de transitieopgave
en samen tot nieuwe kennis willen komen en leren hoe dat moet. Dát is een kennisarrangement.
Het is belangrijk dat zo’n kennisarrangement bestuurlijk wordt ingezet. Met programma’s als Leader en
Belvedère hebben we de afgelopen twintig jaar veel geleerd over participatieprocessen en gezamenlijk
plannen maken. In de praktijk zie je echter dat het bij plannen blijft; de daadkracht en financiën ontbreken
om tot uitvoering te komen. Je moet meerjarige financiering waarborgen en bindende afspraken maken met
de betrokken partijen. Alleen zo kom je tot uitvoering en neem je minder flexibele partijen als het onderwijs
mee. In een meerjarige samenwerking kunnen projecten écht bijdragen aan de intersectorale opgaven waar
het proces van regionale transitie ons voor stelt.
Met de kennisagenda* en het Werkplaatsmodel hebben we het systeem zodanig georganiseerd dat zowel
de regio als het onderwijs er mee uit de voeten kunnen. Het ministerie van LNV is van oudsher een belangrijke speler bij transities; zij hebben de eerdere ondersteuningssystemen vormgegeven. Ik ben blij dat zij de

Belvedère
Programma van vier ministeries voor behoud van cultureel erfgoed, met als doel
om cultuurhistorie meer te betrekken bij
ruimtelijke ontwikkeling. Het programma
Belvedère liep van 1999 tot 2009.
Meer informatie:
www.belvedere.nu
Leader
Europees programma voor plattelandsontwikkeling, waaruit lokale initiatieven en ideeen worden gefinancierd. De
Leader-aanpak werkt met lokale actiegroepen die een eigen ontwikkelingsplan
maken voor hun gebied.
Meer informatie:
www.netwerkplatteland.nl > het speelveld > leadergebieden

”

Werkplaatsinfrastructuur actief steunen.
De sectoren landbouw, water, natuur en recreatie zijn over het algemeen uitstekend van binnenuit georganiseerd, maar sterk van
elkaar gescheiden. Ze spreken ieder hun eigen taal, ze hebben hun eigen instrumenten en financieringskanalen. Ruimte voor de
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De Werkplaats
Veenkoloniën, model
voor andere regio’s

“V

eel regio’s willen graag meerjarig investeren
in een regionaal kennisarrangement. Het is
nu tijd om samenwerkingsverbanden vast
te leggen in structurele afspraken. Met de Agenda voor de
Veenkoloniën zijn we daar al heel ver mee. Ik denk dat andere
regio’s met onze ervaringen hun voordeel kunnen doen.
In december 2008 is het Regiocontract* Werkplaats Veenkoloniën getekend tussen de Agenda voor de Veenkoloniën,
het ministerie van LNV en vijf kennisinstellingen*, Hogeschool
Van Hall Larenstein/Wageningen UR, Hanze-hogeschool en
AOC* Terra. De hoofddoelstelling van de Werkplaats is om
op zeven thema’s een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Veenkoloniën. Het uitgangspunt daarbij is samenwerking met de 5 O’s; overheden, ondernemers, onderzoek,
onderwijs en omgeving.
Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing. Het ministerie van LNV heeft bijzondere belangstelling voor de Werkplaats Veenkoloniën. LNV onderzoekt
in hoeverre de middelen voor kennisontwikkeling meer regionaal zijn in te zetten. De Werkplaats Veenkoloniën wordt
daarbij als pilot gezien.
12
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Rein Munniksma
Gedeputeerde
provincie Drenthe
en voorzitter van de
stuurgroep Agenda voor
de Veenkoloniën

Sinds 2009 werken we aan een goede ‘infrastructuur’ om de samenwerking tussen kennisinstellingen en regio vorm te geven.
De Kennisagenda Veenkoloniën is een belangrijke bouwsteen.
Het koppelen van studenten, docenten en onderzoekers aan
projecten, het begeleiden van die projecten op vorm en inhoud,
de terugkoppeling naar de scholen en naar de projectleiders,
gemeenten en provincies, alles draait op volle toeren.
Nu die infrastructuur vorm krijgt vind ik dat we de processen
rond de projecten en het proces binnen de Werkplaats goed
moeten monitoren en analyseren. Dan kunnen we een methodiek uitwerken die we kunnen overdragen naar andere regio’s.
Wij zijn op zoek naar een vervolgstap: we willen de regioontwikkeling en kennisverspreiding hand in hand laten gaan
en publieke kennis zo verder ontwikkelen en ontsluiten dat die
voor verschillende doelgroepen beschikbaar is. Onze aanpak
kan model komen te staan voor transities in andere regio’s.
Als vader van studerende kinderen heb ik gemerkt hoe inspirerend dit soort projecten kunnen zijn. Dit geeft mij een extra

”

stimulans om achter deze ontwikkeling te staan.
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I

n veel regio’s werken studenten al mee aan regionale projecten. De samenwerking tussen onderwijs
en de regio wordt vaak in gang gezet door een gedreven gangmaker, iemand die vanuit de streek, het
onderwijs, de provincie of het bedrijfsleven contacten legt en projecten opstart. Dat zijn de eerste stappen
die een opmaat kunnen vormen tot een regionaal kennisarrangement.

In deze eerste vormen van samenwerking ligt het accent telkens anders, afhankelijk van de partijen die het
initiatief nemen. Een docent denkt in eerste instantie vanuit de leerbehoefte van zijn of haar studenten.
Een ondernemer zoekt naar manieren om innovaties in gang te zetten, terwijl een beleidsmedewerker naar
nieuwe vormen zoekt om beleidsdoelen te realiseren.
We laten drie gangmakers aan het woord, uit drie verschillende regio’s, die elk vanuit een andere achtergrond
en met verschillende doelstellingen zochten naar samenwerking met het onderwijs.
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1. Gangmakers

“D

“O

rie jaar geleden kwam ik bij de provincie Noord-Holland in een
voor mij nieuw beleidsveld te werken: zorg en welzijn. Ik merkte
dat er veel vragen zijn waarvoor het gangbare provinciale beleidsinstrument van subsidies niet toereikend is. Daarom ging ik op zoek naar
een andere vorm: kennis bieden in plaats van geld.”

nderling vertrouwen, daar heb ik in geïnvesteerd. Je moet uitstralen dat je elkaar nodig hebt en je moet dat echt menen. Daar
verbind je mensen mee. Ik vind dat een kennisarrangement daarmee staat of valt.
Toen ik in 1979 als medewerker van Staatsbosbeheer in het Westerkwartier terecht kwam,
was daar de grote opgave het beschermen van het landschap. In die tijd kenden we daarvoor maar één manier, aankoop en beheer van grond door Staatsbosbeheer. De bewoners
voelden dat aan als een grote annexatie door het rijk. En dat terwijl je aan de bloemrijke
hooilanden en hoeveelheid weidevogels kon zien dat de mensen zorg droegen voor hun
landschap. We hadden in feite hetzelfde doel, maar zagen elkaar als tegenstanders.
Daarna kwamen er landelijke regels voor weidevogelbeheer. De boeren in het Westerkwartier deden dat al jaren, maar nu werd het opgelegd vanuit het rijk. Er ontstond rivaliteit wie
de beste methode had; Staatsbosbeheer of de boeren. Terwijl ook hier het uiteindelijke doel
hetzelfde was. Dat moest toch goed kunnen komen.

Sint Pancras is een klein dorp in de Noord-Hollandse gemeente Langedijk, tussen de veel
grotere plaatsen Alkmaar en Heerhugowaard. Het dorp heeft nog aardig wat voorzieningen,
zoals een dorpshuis, een bibliotheeksteunpunt, een grote voetbalvereniging en drie scholen,
die echter hard aan vernieuwing toe zijn. Bovendien is de verkeersdoorstroming slecht en
vraagt de demografische verandering om de bouw van meer seniorenwoningen. Deze leefbaarheids- en vernieuwingsvraagstukken konden vanuit de subsidiepotjes van de provincie
niet opgelost worden. Ik vond het een uitdaging om een ander antwoord te zoeken.
In mijn zoektocht stuitte ik op het GKC-Programma Regionale Transitie* dat naar manieren
zoekt om kennis vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen naar de regio te halen en voor
studenten een leeromgeving in de regio te creëren. Een presentatie van programmaleider
Willem Foorthuis zorgde voor veel enthousiasme bij de provincie. Sint Pancras bleek een
prachtig voorbeeldproject om deze werkwijze uit te proberen. We zijn met de gemeente
Langedijk gaan praten en zeiden: ‘we kunnen geen geld bieden, maar wel iets anders:
onderzoek door studenten en hun docenten’.

Ik heb veel energie gestoken in persoonlijk contact. Mensen proberen te verbinden. In de
praktijk betekende dat heel simpel gesprekken aangaan; in het veld, op bijeenkomsten, op
de jaarmarkt. Daarbij probeerde ik vooral respect uit te stralen, juist als vertegenwoordiger
van de ‘respectloze’ overheid. Ik heb steeds benadrukt dat het land of de vogels niemands
eigendom zijn. Juridisch is Staatsbosbeheer natuurlijk eigenaar van 1600 hectare grond,
maar het landschap, de geschiedenis, de verhalen blijven van de mensen. Net als de vogels,
die zijn niet van een organisatie of van de boeren, die zijn van niemand en van ons allemaal.
In persoonlijke gesprekken, op een organische manier, groeide de sfeer dat we het samen
gingen doen. De gezamenlijke weerstand in het gebied is als het ware omgebogen tot een
gezamenlijk doel.

16
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De samenwerking met onderwijs en onderzoek ontstond min of meer bij toeval, of misschien
omdat de tijd er rijp voor was. Bij een discussie over de beste methoden voor weidevogelbescherming opperde een van de boeren om er studenten bij te betrekken. Een boerenadviseur
die tevens docent was bij Hogeschool Van Hall Larenstein kon studenten leveren. Gaan			
deweg
bedachten we, als begeleiders van dat groepje, dat we veel meer vragen hadden
waarbij onderwijs en onderzoek een rol zouden kunnen spelen.
Vijf jaar geleden gebruikten we voor het eerst de term kennisarrangement. We kregen toen
te maken met vraagstukken met betrekking tot de integratie van functies van het platteland.
Wageningen University zocht net in die tijd een leeromgeving voor studenten. Een grote
groep Wageningse studenten heeft in allerlei projecten gewerkt aan vraagstukken rond
boeren, natuurbeheer en leefbaarheid. Dat greep prachtig in elkaar en heeft als katalysator
gewerkt voor meer samenwerking tussen het onderwijs en de regio.
Nu staan we aan de vooravond van een Werkplaats, waarin die samenwerking voor meerdere jaren in concrete afspraken wordt vastgelegd. Daarnaast willen we een gebiedscoöperatie oprichten. Zoiets roept ook allerlei juridische vragen op waar we uitstekend studenten
van de Rijksuniversiteit Groningen voor kunnen gebruiken! Zo komen we iedere keer aan
een vervolgstap toe. Dat is geen kwestie van toeval. Het fundament in het Westerkwartier is
gelegd, en dat is goed, namelijk het besef dat je elkaar nodig hebt. Trekken betekent vooral
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betrekken. Ik ben blij dat ik die verbindende rol heb kunnen vervullen.

GANGMAKER VANUIT DE STREEK
Nico Boele Opzichter bij Staatsbosbeheer en voorzitter van
Stichting Streekinitiatief Westerkwartier (WSI)

GANGMAKER VANUIT DE PROVINCIE
Mira Heesakkers
Beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland

Het heeft nog een jaar geduurd voor er daadwerkelijk studenten rondliepen. In de praktijk
bleek het moeilijk om bij Wageningen UR de juiste mensen te vinden. Maar toen het uiteindelijk zover was pakte het goed uit. De studenten hebben aan diverse projecten gewerkt.
Ze hebben bijvoorbeeld schetsontwerpen gemaakt voor de verplaatsing van voetbalvelden
naar de rand van het dorp, zodat er ruimte vrij komt voor een multifunctioneel centrum en
seniorenwoningen. Anderen hebben een ‘identiteitsatlas’ van Sint Pancras samengesteld,
waarbij de gemeente kan aansluiten in nieuwe ontwikkelingen. Een volgende student heeft
gewerkt aan een plan voor de verkeerssituatie. Het heeft de gemeente een scala aan ideeën
en mogelijkheden opgeleverd, waar ze veel aan kunnen hebben.
16
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Investeer in
onderling
vertrouwen

Bied geen
geld, maar
kennis!

Ik was in het begin wat sceptisch, maar de kwaliteit van het studentenwerk bleek hoog.
Uiteindelijk is Sint Pancras een geslaagd voorbeeld. We proberen daarop verder te bouwen door in Noord-Holland Noord een Werkplaats op te starten. Ik werk hard om mensen
enthousiast te maken; ga veel in gesprek met gemeenten en organisaties. Ik inventariseer
welke vragen er spelen, maar ook of deze manier van werken iets voor ze is. En ik probeer
bestuurders warm te krijgen. Het positieve voorbeeld van Sint Pancras helpt daarbij.
Ik denk dat het belangrijk is dat iemand van de provincie het voortouw neemt. Een grote
gemeente kan zelf in kaart brengen welke kennis nodig is en in onderwijsland naar de juiste
contacten zoeken. Maar een kleine gemeente kan de ondersteuning door de provincie goed
gebruiken.
Er liggen natuurlijk veel meer vragen dan alleen op het gebied van leefbaarheid. Denk aan
landbouw, energie, natuur, toerisme. De kassen in West-Friesland zouden bijvoorbeeld een
rol kunnen gaan spelen bij het leveren van duurzame energie. De provincie moet dergelijke
vraagstukken wel in samenhang met elkaar oppakken. Het grote voordeel van een Werkplaats is dat iedereen ziet welke regionale vragen er gesteld worden, zodat je van elkaars
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projecten en elkaars kennis gebruik kunt maken.
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“R

egionale ontwikkeling vraagt om een domeinoverschrijdende
manier van denken, over de belangen van overheden en ondernemers heen. Maar je hebt wel alle partijen nodig! Een vrije actor of
initiatiefnemer kan die partijen bij elkaar brengen.
Ik ben in de eerste plaats boerenjongen en ondernemer. Ik heb een breed landbouwbedrijf
met onder meer een zorgtak, educatieve afdeling, streekproductenwinkel en bezoekerscentrum. Daarnaast denk ik als filosoof graag na over hoe we de ‘cultuur van de agri’ opnieuw
kunnen vormgeven. Voor mij gaat landbouw niet alleen om voedselproductie, maar vooral
om zorg. Voor het land, de dieren en het product, maar ook voor de maatschappij, de omgeving en de overdracht naar een volgende generatie. Ik ben dan ook erg geïnteresseerd in de
relatie tussen kennis, ondernemerschap en gebiedsprocessen.
Je ziet dat boeren en burgers meer betrokken willen zijn bij het platteland. Daar wilde ik
op inspelen door het groene onderwijs meer te betrekken bij plattelandsontwikkelingen. In
2006 heb ik het initiatief genomen voor de PlattelandsAcademie, een samenwerkingsverband tussen Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten en regionale overheden en
ondernemers. Later schoven ook Wageningen UR en Hogeschool InHolland aan. Studenten
werkten, samen met onderzoekers van het LEI* en medewerkers van coöperatie Stadteland,
aan projecten die gekoppeld waren aan vragen van ondernemers uit het landelijk gebied.
Vragen van onszelf bijvoorbeeld. Een student van Wageningen UR heeft onderzoek gedaan
naar streekproducten. Een student van CAH Dronten heeft bij ons op de Eemlandhoeve
een verkenning gedaan naar de mogelijkheid voor een bezoekerscentrum. Daarna hebben
andere studenten dat uitgewerkt in een marktonderzoek. En inmiddels staat dat bezoekerscentrum er en verkopen we die streekproducten!

18
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Mijn ervaring is dat je als regio eerst vanuit een concrete samenwerking een vertrouwensband moet opbouwen. Van daaruit kun je tot een gezamenlijke agenda komen en samen
aan strategische opgaven gaan werken. Het voordeel van een RIC is dat het een structureel
kader biedt, zodat het niet blijft bij een paar studenten die voor een bepaalde ondernemer
een leuke verkenning schrijven. In het RIC is het echt een regionaal kennisarrangement geworden. Dat ligt ook al in de naam besloten, al noem ik het tegenwoordig vaak Werkplaats.
Dat sluit beter aan bij de terminologie van het GKC-Programma Regionale Transitie, waar wij
tegenwoordig als Werkplaats Gelderse Vallei en Eemland deel van uitmaken.
Het is belangrijk om economische en maatschappelijke waarden in samenhang te ontwikkelen. Dat vraagt om een integrale manier van denken: je moet de regionale ontwikkeling
uit de belangensfeer van overheden en ondernemers halen. Natuurmonumenten wil bijvoorbeeld terug naar een uitwaaierende monding van de Eem. In dat mondingsgebied zitten
enkele grote ondernemers. Die moet je meenemen in dat proces, anders wordt het niets!
Mijn advies is daarom: geef vrije actoren en initiatiefnemers de ruimte. Want het ontstaat
niet alleen in het onderwijs. Je hebt alle partijen nodig; ondernemers, overheden en ken-
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nisinstellingen.

GANGMAKER VANUIT HET BEDRIJFSLEVEN
Jan Huijgen
Agrarisch ondernemer en ‘filosoof van het nieuwe platteland’

Vrije actor kan
belangen het
best verbinden
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VEENKOLONIËN
kansen voor zonne-energie
op bedrijven
Interdisciplinair studentenonderzoek naar innovatieve vormen voor het opwekken van duurzame energie met behulp van
bestaande agrarische bebouwing. Het project valt onder het thema ‘Duurzame energie’ van het gebiedsprogramma van de
Agenda voor de Veenkoloniën. Ook LTO Noord is bij het project betrokken.
Het project omvatte meerdere studentenonderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Studenten onderzochten vragen als:
Welke voordelen levert samenwerking tussen agrariërs op bij het opwekken van energie? In hoeverre kan de installatie van
zonnepanelen worden gecombineerd met het saneren van asbesthoudende dakbedekking?

Resultaat
Afgerond rapport met algemene aanbevelingen. Inventarisatie onder een pilotgroep van negentien agrariërs door mbo-studenten. Concrete subsidieaanvraag, ook uitgevoerd door een student.
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Project in de regio

Van de projecten van de PlattelandsAcademie hebben we geleerd hoe regionale samenwerking in de praktijk werkt. Op grond van die ervaring weten we wat we samen voor elkaar
krijgen en wat niet. Een voorbeeld: als je met studenten werkt, moet je niet de resultaten
verwachten die een professioneel adviesbureau biedt. Het zijn eerste verkenningen om leuke
ideeën uit te werken. Zo zijn we tot het concept ‘slow advice’ gekomen. Dat leerproces
			
heeft
geleid tot de oprichting van een Regionaal Innovatiecentrum (RIC) in maart 2008, met
een businessplan waaraan diverse partijen zich gecommitteerd hebben. Daarmee krijgt de
samenwerking een meer gestructureerde vorm. Een bredere regionale kennisagenda is in de
maak, gebaseerd op de Regionale Innovatie Agenda.

1. Gangmakers

K
2.
Van vraag
naar antwoord

20
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Wie stelt de vragen?
Veel vragen uit de regio lenen zich voor praktijkprojecten waarin studenten of onderzoekers deelnemen. Maar
losse samenwerkingsprojecten worden pas een kennisarrangement wanneer ze bijdragen aan het bredere verband van regionale ontwikkeling. Daarbij kan het gaan om een vraag van een gemeente, die bijvoorbeeld
aan de leefbaarheid in een kleine kern wil werken. Of om een maatschappelijke vraag naar natuur- en milieueducatie. Maar ook om een vraag van een individuele ondernemer, wanneer die bijvoorbeeld leidt tot meer
werkgelegenheid of bijdraagt aan duurzame energieopwekking. Veel regio’s zijn bezig om een regionaal kennisarrangement vorm te geven. De ‘aanvliegroutes’ en initiatiefnemers verschillen, en dus ook de vragen die
in de beginfase centraal staan. Als er meer partijen betrokken raken bij de samenwerking, worden de thema’s
breder. Vragen van verschillende partijen in de regio grijpen dan steeds meer in elkaar en komen in concrete
vernieuwings- en educatieprojecten samen.

Twee sporen
In sommige gebieden is de gebiedscommissie de belangrijkste vragende partij. Hun gebiedsprogramma*
en het projectenplan vormen dan de basis voor het formuleren van samenwerkingsprojecten met kennisinstellingen. Wanneer een regionaal kennisarrangement meer structurele vormen aanneemt, schuift het ministerie
van LNV ook aan om landelijke beleidsdoelen onder de aandacht te brengen. Deze kunnen soms eenvoudig onder de bestaande thema’s van een regionale agenda worden meegenomen. Er is ook een ander spoor waarlangs
regionale vragen bij het onderwijs terecht komen. Want ook vragen van ondernemers kunnen, voor zover ze nut
hebben voor de regio, goed in aanmerking komen voor samenwerking met studenten. Vaak is een gebieds- of
kennismakelaar degene die deze vragen verzamelt, ‘vertaalt’ en aanbiedt aan de onderwijsinstellingen.
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2. Van vraag naar antwoord

“I

“C

In Brabant bestaat de grootste opgave van gebiedsontwikkeling uit de reconstructie van de
landbouwgebieden. Ook projecten waarin wordt samengewerkt met het onderwijs moeten
daaraan bijdragen. Het is een breed werkterrein, want reconstructie heeft fysieke en economische aspecten, maar ook leefbaarheid valt eronder. Ik ben redelijk vrij in de vragen die
ik uitzet, al kan de reconstructiecommissie wel voorkeuren aangeven. De vragen kunnen
van grotere partijen in de regio komen, maar ook van individuele ondernemers. Het gaat
natuurlijk niet om een vraag als ‘Kun je studenten leveren om mijn schuur te schilderen?’
maar een project dat bijdraagt aan de werkgelegenheid in de regio, zoals het uitwerken van
een bedrijfsplan, kan wel.

Voor de Werkplaats Veenkoloniën is de Agenda voor de Veenkoloniën (AvdV) de belangrijkste vragende partij. Hun gebiedsprogramma is het uitgangspunt voor projecten die in het
kader van de Werkplaats Veenkoloniën worden uitgevoerd.

k denk vooral praktisch. Hoe leg je contacten in de regio? Hoe verzamel je vragen? Hoe laat je studenten, ondernemers en andere partijen in een gebied zien wat er mogelijk is? Met positieve voorbeelden
creëer je draagvlak voor een meer structurele samenwerking.

22
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Sinds juli 2009 ben ik kennismakelaar voor de gebieden Boven-Dommel en Peel. De functie
wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Mijn rol bestaat uit het koppelen van
vragen uit de regio met het onderwijs. De technische aspecten van de reconstructie, de
financiering van projecten en de directe contacten met ondernemers zijn het terrein van de
gebiedsmakelaar* en de gebiedscoördinator.* Zij opereren net als ik vanuit het Streekhuis.
Met hen stem ik regelmatig af wat het onderwijs kan bijdragen. Bijvoorbeeld als een project nog niet concreet genoeg gedefinieerd is, kan het helpen om een student te betrekken
om de vraag helder te krijgen. Je gebruikt elkaars netwerk. Ik ben na mijn aanstelling
op een praktische manier begonnen met het verzamelen van vragen uit de regio. Eerst
heb ik een presentatie gehouden bij de reconstructiecommissie en de lokale Leadergroep.
Dat leverde meteen al vragen op, bijvoorbeeld van een gemeente die hulp kon gebruiken
bij een reconstructieproject. Daarna heb ik ondernemers benaderd. En kortgeleden was er
een dorpendag. Daar liep ik rond om dorpsraden en andere leefbaarheidsgroepen aan te
spreken. In eerste instantie luister ik naar de vraag. Vervolgens bedenk ik samen met de
vragende partij wat het onderwijs zou kunnen betekenen. Dan vertaal ik die vraag in één
A4’tje naar een studentenopgave (een stage of een afstudeeropdracht). Als het een com			
plexe
vraag is, knip ik hem in verschillende opdrachten, soms ook op verschillende niveaus
voor mbo’ers en hbo’ers.* Na terugkoppeling naar de vragende partij bedenk ik bij welke
onderwijsinstelling(en) ik de vraag kan uitzetten. Dan is het afwachten, want de studenten
moeten zelf reageren.
Een voorbeeld van een geslaagd project is de dorpendag. De organisatie zocht naar een
communicatiemiddel om de resultaten van de dag naar de deelnemers terug te koppelen
en te zorgen dat zij elkaar later nog eens terug kunnen vinden. Je merkt dat studenten met
leuke en vernieuwende ideeën komen: in plaats van een traditioneel verslagje hebben ze
een ‘kookboek’ gemaakt, waarin de hele dag is verwerkt in de vorm van ‘recepten’. Andere
voorbeelden van projecten zijn de herinrichting van een natuurgebied waarbij studenten
landschapsmanagement van de HAS* worden betrokken, of de Dag van het Brabants Platteland die mede wordt georganiseerd door studenten communicatie. En ik zet bijvoorbeeld
vragen uit van een dorpsraad die een nieuw concept voor zijn website wil ontwikkelen, of
een gemeente die studenten wil inzetten bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan.
We werken in Brabant bewust niet met een kennisagenda, maar met individuele projecten. We
willen eerst draagvlak in de regio creëren. De partijen moeten zich bewust worden van de mogelijkheden die samenwerking met onderwijsinstellingen kan bieden. Daartoe moet je laten
zien dat het werkt! Een kennisagenda kan een mooie volgende stap zijn, maar eerst willen we
het werken met studenten goed in de vingers krijgen en een netwerk met de partijen in de streek
opbouwen.

”

oncrete samenwerkingsprojecten ontstaan in een wisselwerking tussen de
regio en het onderwijs. In verschillende stappen formuleren projectleiders
en onderwijscoördinatoren samen projecten waar de regio iets aan heeft en
die voor studenten interessant zijn.

De AvdV inventariseert de vragen uit het gebied. Die kunnen komen van overheden, ondernemers of organisaties. Deze vragen worden in het gebiedsprogramma ondergebracht bij
een aantal hoofdthema’s, bijvoorbeeld Agribusiness, Landschap of Water, met onder ieder
thema een aantal subthema’s of opgaven. In een aantal van die thema’s participeert de
Werkplaats. Maar vóór studenten, docenten en onderzoekers aan het werk kunnen moet er
een vertaalslag plaatsvinden om deze opgaven te vertalen in concrete projecten waaraan
zij kunnen bijdragen.

Nathalie Bax
Kennismakelaar voor de reconstructiegebieden
Boven-Dommel en Peel

Netwerk
opbouwen en
draagvlak
creëren
Streek- of plattelandshuis
Regionaal samenwerkingsverband van overheden, organisaties, kennisinstellingen en andere partijen die bij het buitengebied betrokken zijn. Naar
buiten toe een loket voor mensen met vragen en ideeën rond de ontwikkeling van het landelijk gebied. In diverse regio’s zijn streekhuizen actief.

Rianne Vos

Voormalig Werkplaatscoördinator
Veenkoloniën

Wisselwerking
tussen regio,
onderwijs en
onderzoek

In het gebiedsprogramma formuleert de Agenda voor de Veenkoloniën bij een aantal vragen zelf al ideeën over hoe het onderwijs zou kunnen bijdragen. De regio heeft echter niet
altijd even duidelijk in beeld welke vragen voor studenten geschikt en interessant zijn. In
de praktijk dragen kennisinstellingen daarom ook inhoudelijk bij aan het formuleren van
studentenprojecten. Een voorbeeld is het project ‘Ruimte voor water’ uit het gebiedsprogramma. In eerste instantie was dat een vrij technische opgave. Eén van de subthema’s is
het opnieuw openen van de oude vaarverbindingen, ten behoeve van waterberging en de
aansluiting bij de originele landschappelijke structuur. Dat biedt ook aanknopingspunten
voor sociale aspecten, zoals beleving en cultuurhistorie, die voor studenten juist interessant
zijn. Die aspecten konden worden toegevoegd. Een projectleider bij het waterschap had
zelf waarschijnlijk nooit een docent cultuurhistorie uitgenodigd. Maar door andere sectoren
erin te betrekken wordt zo’n project als geheel verbreed en verrijkt. Dat is de kracht van
de Werkplaats!
Het formuleren van projecten verloopt in een aantal stappen. In eerste instantie brainstormen afgevaardigden van de AvdV en van de betrokken onderwijs- en onderzoeksinstellingen over ieder thema. De onderwijsinstellingen geven dan aan welke thema’s goed aansluiten bij bepaalde opleidingen die zij aanbieden. In de volgende stappen werken de betrokken projectleider en de Werkplaatscoördinatoren* van de geïnteresseerde instellingen
die thema’s en onderdelen ervan verder uit tot concrete projecten.
Deze overlegrondes met onderwijs en onderzoek verlopen vaak op dezelfde manier. Wanneer de projectleider over een strategische opgave vertelt, gaat dat nog niet concreet over
wat het probleem betekent voor burgers en ondernemers. Je merkt dat het onderwerp het
(v)mbo* in dat stadium nog niet veel zegt. De coördinator van het wo* ziet vaak het eerst
aanknopingspunten en gaat de vraag verder benoemen. Dan springt het hbo in: ‘Als jullie
inhoudelijk onderzoek gaan doen, kunnen wij kijken hoe je dat kunt toepassen in concrete
situaties’. Tot slot komt het (v)mbo met ideeën op het niveau van individuele ondernemers
en burgers. Op zo’n manier krijgt een projectleider heel veel handvatten om een project
vorm te geven.
Als je voldoende mensen met kennis vanuit verschillende disciplines om de tafel zet, kun je
met elkaar al snel de verschillende elementen benoemen. Vaak kun je in een vergadering
van twee à drie uur een ‘kale’ opgave helemaal ‘aankleden’, in die zin dat je een groot
project van twee à drie jaar met verschillende deelprojecten in de grondverf hebt gezet. Die
deelprojecten moeten in een later stadium concreter worden gemaakt. Maar dat is primair
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een taak van de direct betrokken partijen.
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“A

ls Dienst Regionale Zaken (DRZ) houden wij onze rol in regionale
kennisarrangementen graag klein. We moeten natuurlijk weten
wat er speelt. Maar de energie moet uit het gebied zelf komen en
ook in het gebied blijven!
Ik vind het een belangrijke ontwikkeling dat bestuurders, onderwijs, onderzoek en andere
partijen in de regio gaan samenwerken aan vraagstukken op het terrein van gebiedsontwikkeling.* DRZ speelt op twee manieren een rol in zulke regionale kennisarrangementen.
In de eerste plaats letten wij er op dat de landelijke LNV-doelen worden meegenomen
of aangescherpt in de regionale programma’s. In de Veenkoloniën wilde men bijvoorbeeld
allerlei projecten rond water doen, vanuit verschillende invalshoeken. Dan zeggen wij vanuit DRZ: ‘Denken jullie ook aan de kansen voor biodiversiteit?’ Of we wijzen op landelijke
beleidsdoelen voor de landbouw, of op onze wensen met betrekking tot de nationale landschappen. We proberen dat zó in te brengen dat het makkelijk kan worden meegenomen in
een bestaand thema. We verwachten deze toevoegingen terug te zien in de vragen aan het
onderwijs en onderzoek.
In de tweede plaats willen we helpen om zo’n samenwerking op gang te brengen en waar
nodig wat te helpen: kijken waar het stroef loopt en daar wat smeerolie bieden. Bijvoorbeeld
in het proces van vraagarticulatie. In de Veenkoloniën was bijvoorbeeld al een Agenda voor
de Veenkoloniën, een overlegplatform dat de vragen uit de streek bundelde. Maar hoe zorg
je dat de vragen uit de regio uiteindelijk bij onderwijs en onderzoek terecht komen? Wie
moet dat doen? Vanuit DRZ kenden wij mensen van de onderzoeksinstituten die onderdeel
uitmaken van Wageningen UR (de vroegere DLO-insitituten) die ervaring hadden met het
opstellen van een kennisagenda. Bovendien hebben we de middelen om hen in te zetten.
Dat hebben we voor de Veenkoloniën gedaan, om dat ingewikkelde proces wat te versnellen. Dat heeft een signaalfunctie gehad. De inzet van deze onderzoekers bij het opstellen van
de kennisagenda is nu als mogelijkheid opgenomen in het Programma Regionale Transitie.
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Er is nu bijvoorbeeld behoefte aan een evaluatie van werkwijzen. Zo bied je regio’s wat meer
handvatten om een regionaal kennisarrangement vorm te geven. Zo’n initiatief steun ik; ik
			
zeg
dan binnen LNV: ‘Dit is belangrijk, laten we daar wat middelen voor beschikbaar stellen’.
Dat is de rol die wij graag willen spelen: knelpunten waarnemen en oplossingen bieden. Wij
gaan niet trekken, duwen of sleuren om zo’n arrangement tot stand te brengen. De manier
van werken moet bij de partijen in de regio tussen de oren gaan zitten. Het is de bedoeling

”

dat regio’s en kennisinstellingen het zelf gaan doen.

Gerda van Eck
Ministerie van LNV,
directie Dienst Regionale Zaken (DRZ) Noord

Knelpunten
waarnemen
en oplossingen
bieden
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WESTERKWARTIER
Waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier
Afstudeeronderzoek naar de meerwaarde van functiecombinatie met waterberging, door twee studenten Plattelandsvernieuwing
van Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, februari - juni 2006.
Dit onderzoek bouwt voort op thema boeren uit het project ‘Brug toekomst’, met als nieuw thema waterberging. Onderzoeksvraag: welke functies heeft water in het Zuidelijk Westerkwartier voor landbouw, natuur, recreatie en burgers? Welke mogelijkheden zijn er om waterberging te combineren met andere functies, zoals natuur en agrarisch natuurbeheer?
Resultaat
inzicht in de combinatie waterberging met landbouw en natuur. Veel interesse op de streekdag en discussie over het onderwerp.
Presentatie voor de Werkgroep Kleinschalige Waterberging (provincie en waterschap). Meer bewustzijn over het verweven van
waterberging met andere functies, toepassen van ander slootkantbeheer voor meer bergingscapaciteit. Het onderzoek heeft
geleid tot een concreet resultaat, namelijk een inventarisatie van een aantal sloten inclusief taluds bij leden van agrarische natuurverenigingen. Op basis van de inventarisatie zijn enkele sloottaluds minder steil gemaakt.
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Wat is een kennisagenda?
Het overleg tussen regio en kennisinstellingen is de plaats waar een regionaal kennisarrangement tot stand
komt. Dit overleg vormt het platform waar de belangrijkste samenwerkende partijen in een regionaal kennisarrangement elkaar treffen. Het resultaat is in veel gevallen een kennisagenda. De kennisagenda is de ‘vertaling’
van opgaven en vraagstukken uit het gebiedsprogramma naar projecten met een concrete omschrijving van de
inzet van onderwijs en onderzoek, ook in uren en geld. Zo wordt in de kennisagenda de samenwerking voor
meerdere jaren vastgelegd en gespecificeerd.
Wie neemt het initiatief?
In de meeste regio’s vormt het gebiedsprogramma van de gebiedscommissie de basis voor een kennisagenda. De
regio selecteert in dat geval de projecten waarvoor kennis nodig is en biedt dat de kennisinstellingen aan. De coördinatoren van de kennisinstellingen bepalen in overleg met de projectleiders welke bijdragen studenten, docenten en onderzoekers kunnen leveren. Daarbij kunnen de kennisinstellingen de projecten aanvullen met hun eigen
thema’s en doelen. Niet in alle regio’s is een gebiedscommissie actief. In de Westelijke Veenweiden bijvoorbeeld
nam Wageningen UR het initiatief de vragen uit de regio te inventariseren om een kennisagenda op te stellen.

Kennisagenda: organisch gegroeid of uitgangspunt voor samenwerking?
Wanneer onderwijsinstellingen en regionale partners in een aantal succesvolle projecten hebben samengewerkt en elkaar weten te vinden, groeit vaak de behoefte om die samenwerking uit te breiden en meer structureel te maken. Dan ontstaat een kennisagenda als het ware ‘organisch’. In de regio Veenkoloniën ging het op die
manier. Als pilotregio van het GKC-Programma Regionale Transitie hebben de betrokkenen met elkaar gezocht
naar een samenwerkingsvorm die effectief en duurzaam is. In Zeeland wordt een kennisagenda opgesteld als
onderdeel van het opzetten van een Werkplaats. Vooruitlopend daarop wordt er al geëxperimenteerd met samenwerking rond enkele thema’s om de manier van werken in de vingers te krijgen. Zo kan een kennisagenda
voortkomen uit bestaande samenwerking, maar ook het uitgangspunt vormen om te gaan samenwerken.
We laten vier mensen aan het woord die vanuit verschillende achtergronden betrokken zijn bij het opstellen
van een kennisagenda.
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n Zeeland werken we aan een kennisagenda in het kader van de
Werkplaats Zuidwest Delta. Vooruitlopend daarop zijn we alvast begonnen met het project Kustpark Zeeland. Want een kennisagenda is
belangrijk voor continuïteit van projecten, maar het eigenlijke kennisarrangement ontstaat in de concrete samenwerking van regionale partijen.

amenwerking op basis van kennisopbouw en kennisbenutting blijkt heel
effectief om tot goede keuzes te komen bij gebiedsopgaven. Want je kunt
wel een prachtig en ambitieus natuurbeleid formuleren, maar als dat niet
verenigbaar is met andere beleidsdoelen, zoals duurzame landbouw, heb je er niets aan.
Als onderzoeksinstelling zijn we al geruime tijd bij diverse thema’s in het Veenweidegebied
betrokken. In beleidsnota’s kwamen we allerlei soms tegenstrijdige doelstellingen tegen;
doelstellingen ten aanzien van bodemdaling en waterhuishouding, maar ook bij meer algemene opgaven rond natuur, landbouw en het behoud van cultuurlandschap. Die opgaven
leidden tot allerlei vragen. Hoe kun je het watersysteem bestand maken tegen de gevolgen
van klimaatverandering? Is er een mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? Maar ook, los van het fysieke systeem, is er nog plaats voor duurzame landbouw
in het Veenweidegebied, en zo ja waar? En hoe verhoudt zich dat tot de landelijke beleidsdoelstelling om het cultuurlandschap te behouden? Alterra heeft samen met een aantal
andere kennisinstellingen het initiatief genomen om een kennisagenda op te stellen en op
basis daarvan het programma ‘Waarheen met het Veen’ uit te voeren.
Een regionale kennisagenda is voor mij de vertaalslag van gebieds- en beleidsvraagstukken
naar de kennis die je nodig hebt om die op te lossen. Het is meer dan alleen een lijst van
losse projecten; het is een planmatig opgezet, meerjarig onderzoeksprogramma. Een reeks
van onderzoeken naar deelaspecten, maar wel in onderlinge samenhang. Bij het opstellen
zijn we als onderzoeksinstellingen eerst gaan praten met de ‘eigenaren’ van de beleidsopgaven; rijk, provincies en waterschappen. De urgentie bleek in alle gevallen hoog. We hebben
gevraagd in hoeverre zij interesse hadden om samen te werken met onderzoek, kennisinstellingen, beheers- en beleidsinstanties in het zoeken naar oplossingen. Dat bleek een tijdrovend proces, het duurde een jaar voor alle partijen op één lijn zaten. De samenwerking kreeg
gestalte door consensus over een kennisagenda. Het waterpeilbeheer bleek een sleutelfactor. We zijn gekomen tot een getrapte kennisagenda, die begint bij het waterpeilbeheer en
vervolgens per thema kijkt hoe mogelijke keuzes daarin uitwerken op andere doelstellingen.

28
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Als je gebiedsopgaven tot uitgangspunt van je onderzoeksprogramma maakt, maak je het
in			
de praktijk complex. Je werkt met veel verschillende doelstellingen, partijen en financieringskanalen. Budgetten behoren vaak bij één partij en één opgave en hebben een eigen
structuur en doorlooptijd. Dat leidt al snel tot ‘ieder voor zich’-keuzes. En dat wilden we met
een breed gedeelde regionale kennisagenda nu juist voorkomen! In het Veenweidegebied
hadden we het geluk dat ons meerjarig onderzoeksprogramma ondergebracht kon worden
bij het overkoepelende programma ‘Leven met water’.
De betrokkenheid van kennisinstellingen heeft een praktisch voordeel: zij hebben een neutrale positie in het gebiedsproces. Zowel het rijk als de provincie zocht naar maatregelen
tegen de bodemdaling in het Veenweidegebied, maar de één zette vooral in op effectiviteit
en de ander op haalbaarheid. Wij hebben de verschillende benaderingen objectief doorgerekend en kwamen uit op vrijwel hetzelfde resultaat. Dat verzacht de tegenstellingen. Beide
partijen zetten zich nu in om hun gezamenlijke doelen te halen en verliezen geen energie
meer aan discussies over de manier waarop. De gebiedspartijen* zijn via het onderzoek
echt bij elkaar gebracht. Zij gaan in de toekomst beleidsmatig met elkaar door als een

”

consortium.

NV Economische IMPULS, de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, heeft als doel de
dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie te vergroten. Eén van onze kerntaken is het
coördineren van het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie (AZK) uit 2005, waarin overheden,
kennisinstellingen en ondernemingen samenwerken aan een hoger opleidingsniveau en een
betere uitwisseling tussen onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. Vanuit die taak zijn wij
betrokken bij de Werkplaats Zuidwest Delta, die in 2010 operationeel wordt. De manier van
werken is niet nieuw. Wel nieuw is de brede opzet, waarbij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, onderzoek en overheden betrokken zijn.
In het kader van deze Werkplaats wordt nu een kennisagenda opgesteld. Dat doen we in
een interactief proces met de betrokken partijen. In de eerste plaats zoeken we naar de
gezamenlijke rode draad in de beleidsagenda van de provincie, de behoeften van gemeenten
en de agenda’s van onderwijsinstellingen. In Zeeland is water het belangrijkste verbindende
thema. Dat werken we breed uit in een aantal subthema’s, zoals economie, natuur, recreatie
en toerisme, maar ook wonen en werken. In de kennisagenda vertalen we deze beleidsthema’s in projecten waar onderwijs en onderzoek aan kunnen bijdragen. Docenten en coaches
spelen daarbij een grote rol, want zij moeten het nut inzien van een bepaald project. Met
alle partijen stemmen we uiteindelijk af: is dit waar het jullie om gaat? Pas daarna kan de
kennisagenda bestuurlijk worden vastgesteld.

Cees Kwakernaak
Onderzoeker bij het Centrum Water en Klimaat van
Alterra en projectleider ‘Waarheen met het Veen’

‘Neutrale’
kennisinstellingen
kunnen
gebiedspartijen
bij brengen

Arie van der Maas
Senior projectmanager,
NV Economische IMPULS Zeeland

Kennisagenda:
afstemming
en
bestuurlijk
draagvlak

Daarnaast hebben we met de betrokken partijen besloten tot een tweede spoor. Je kunt
wel eerst alle energie gebruiken voor het opzetten van een overkoepelende structuur, maar
het is ook belangrijk om elkaar te leren kennen, om te leren samenwerken door het in de
praktijk te doen. We zijn daarom, vooruitlopend op de officiële kennisagenda, begonnen met
het project Kustpark Zeeland in Noord-Beveland. In samenspraak met ondernemers zoeken
we naar vormen van (her)inrichting waarin ook functies als recreatie, kunst en cultuur een
plaats krijgen. We hebben alle betrokken onderwijsinstellingen gevraagd om één coach en
twee studenten te leveren om hieraan mee te werken.
In het GKC-Programma Regionale Transitie wordt sterk de nadruk gelegd op een kennisagenda, om meer continuïteit te geven aan projecten en meer lijn te brengen in de thema’s.
Bovendien biedt afstemming met sociaaleconomische beleidsplannen draagvlak bij bestuurders. Maar door de focus op grote projecten moet je de ‘kleine transities’ niet uit het oog
verliezen. Juist voor een kleine, individuele ondernemer kan het ‘slow advice’ van studentenwerk veel betekenen. Want uiteindelijk gaat het om de concrete samenwerking tussen

”

partijen in de regio. Dat is voor mij het eigenlijke kennisarrangement.

Alterra
Onderzoeksinstituut van Wageningen UR, gericht op de Groene Ruimte.
Meer informatie: www.alterra.wur.nl
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et het opstellen en organiseren van een goede kennisagenda
voor de Veenkoloniën zijn we wel een jaar bezig geweest. De
kennisagenda bevat vooral verdiepingsprojecten die over
meerdere jaren worden uitgevoerd. Zo geef je de samenwerking tussen regio
en onderwijs meer body en structuur.

tudenten kunnen prima uit de voeten met losse samenwerkingsprojecten, maar voor de regio is structurele samenwerking belangrijk. Daarom moet de kennisagenda echt van de regio zelf zijn.

Sinds een jaar ben ik Werkplaatscoördinator bij Wageningen University. Om ervaring op te
doen met deze manier van werken heeft Wageningen er voor gekozen om eerst aan de slag
te gaan met vier regio’s die al vrij ver zijn met het opzetten van een Werkplaats. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat het komende jaar bij Wageningen University voor alle dertien Werkplaatsregio’s de functie van coördinator wordt vervuld. Nu we de pilotfase ontgroeien, moeten we als Wageningen University gaan nadenken over de vraag hoe we het Werkplaatsmodel structureel gaan inbedden in het onderwijs. Daar doen we momenteel onderzoek naar.

In de Veenkoloniën zijn we al enkele jaren bezig om de samenwerking tussen de regio en
het onderwijs vorm te geven. We zijn klein begonnen, met een pilot-Werkplaats Annerveenschekanaal. Daar hebben we geëxperimenteerd met de samenwerking met studenten en
onderzoekers aan vragen uit de omgeving. De resultaten waren veelbelovend. Reden om de
pilot uit te bouwen tot een regionaal kennisarrangement. In het nieuwe gebiedsprogramma
van de Veenkoloniën, dat gestart is in 2008, is het opbouwen van een Werkplaats Veenkoloniën als project opgenomen.

De Werkplaats staat voor mij voor een manier van werken. In een Werkplaats werken studenten, docenten en professionals voor een echte opdrachtgever aan een reëel probleem uit
de praktijk. Voor die werkvorm is een meerjarige programmering misschien niet essentieel.
Voor de leerervaring van een individuele student maakt het niet zoveel uit of een project
voortkomt uit een eenmalige samenwerking of bijdraagt aan een meerjarig programma.
Maar voor een kennisinstelling is dat wél interessant. Zo wordt kennisoverdracht tussen
verschillende kennisinstellingen mogelijk. Ook voor de regio is het heel belangrijk dat de
samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen langdurig en structureel zijn. Want als je
studentenonderzoek gericht inzet, in samenhang met andere thema’s en projecten, kun je
er als regio veel meer uithalen.

Om tot een ‘echt’ regionaal kennisarrangement te komen, is het belangrijk om zo’n samenwerking stevigheid te geven. Wij hebben daarom samen met alle betrokkenen een kennisagenda opgesteld. De kennisagenda beschrijft concreet aan welke projecten de kennisinstellingen kunnen bijdragen. Daarbij gaat het om onderzoekers, maar ook om docenten en
studenten van onderwijsinstellingen van verschillend niveau en verschillend pluimage. Bovendien worden de projecten niet alleen inhoudelijk uitgewerkt, maar ook in euro’s en uren.
Ter voorbereiding van de kennisagenda hebben we alle projecten uit het gebiedsprogramma
getoetst op raakvlakken met onderwijs en onderzoek. Eerst hebben we de projecten uit het
gebiedsprogramma voorgelegd aan mensen uit onderwijs en onderzoek, met de vraag ‘Hebben jullie hier iets mee? Zitten er elementen in waar jullie als kennisinstelling belangstelling
voor hebben?’ Dat bleek een zeer inspirerende bijeenkomst. Je kunt zeggen dat dáár het
eigenlijke kennisarrangement is ontstaan. Die match heeft geleid tot het opstellen van een
kennisagenda.
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Daarna zijn we met coördinatoren van Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen UR, Stenden
Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool en AOC Terra om tafel gaan
			
zitten.
Samen hebben we aan de hand van de projecten opdrachten geformuleerd die passen bij de betreffende vorm van onderwijs. Dat vraagt om maatwerk, het moet passen in het
onderwijs en in de tijd. Bij die vertaalslag spelen de werkplaatscoördinatoren een grote rol.
Een kennisagenda werkt van globaal naar specifiek. De hoofdthema’s, bijvoorbeeld agribusiness, landschap en sociaaleconomische vernieuwing zijn gebaseerd op de hoofdthema’s uit
het gebiedsprogramma. Ieder hoofdthema is onderverdeeld in subthema’s. Bij het thema
agribusiness is er bijvoorbeeld een subthema klimaatneutrale energie. Onlangs is een project
rond zonne-energie afgerond. Een groep studenten heeft samen met agrarische ondernemers in de regio gekeken naar de mogelijkheid om daken van bedrijfsgebouwen te gebruiken
om zonne-energie op te wekken. Studenten van diverse onderwijsinstellingen waren daarbij
betrokken, van mbo tot wo. Het project is inmiddels afgerond met een onderzoeksrapport en
een concrete subsidieaanvraag voor negentien ondernemers.
Zo’n kennisagenda komt dus niet vanzelf tot stand. Al met al zijn we wel een jaar bezig
geweest met overleggen, ‘vertalen’ en organiseren. Het gaat daarom ook vooral om projecten met een lange adem. De kennisagenda is uiteindelijk ondertekend door alle betrokken
partijen in de regio en de kennisinstellingen. In 2009 zijn we gestart met de uitvoering. En
we merken nu al dat de investering in een gedegen kennisagenda zijn vruchten afwerpt! We
zien dat de kennisinstellingen door de intensieve samenwerking met de praktijk zich nu al

Ko Munneke
Programmasecretaris
Agenda voor de Veenkoloniën

Kennisagenda
voor projecten
met
verdieping

Meike Sauter
Werkplaatscoördinator
Wageningen University

Een kennisagenda maakt
de Werkplaats
structureel

Een kennisagenda is voor mij de manier om de samenwerking over meerdere jaren te continueren. Onderwijsinstellingen zijn nu eenmaal weinig flexibel; zij moeten op lange termijn
kunnen plannen en hebben te maken met vaste onderwijselementen, vaste periodes en leerdoelstellingen. Als projecten meerjarig geprogrammeerd zijn, kunnen zij bij het invullen van
hun vakken rekening houden met de studenten die al in de regio aanwezig zijn of waren. En
zeker als je streeft naar samenwerking tussen studenten van verschillende kennisinstellingen, is een kennisagenda essentieel. Onderwijsinstellingen kunnen met de regio bespreken
wanneer zij welke groepen studenten ter beschikking hebben. Zo kunnen zij samen zoeken
naar een zo gunstig mogelijk moment van samenwerking. Een kennisagenda betekent voor
mij: vragen verzamelen, thematiseren, de looptijd vaststellen, de financiering regelen en een
eerste idee over de uitvoering formuleren. Een meerjarenplan, als houvast voor zowel de
regio als het onderwijs.
Ik vind het belangrijk dat de kennisagenda echt van de regio zelf is. De vragen moeten uit
het gebied komen. Ik probeer als coördinator de vraag zo puur mogelijk te houden. Ik vind
dat je daar als docent niet te veel aan mag sleutelen, omdat dat voor de leerdoelstellingen
van je studenten beter uitkomt.
Natuurlijk moeten die vragen uit de regio wel vertaald worden naar projecten waar studenten aan kunnen werken. Dat gebeurt in het coördinatorenoverleg. De Werkplaatscoördinatoren kijken welke raakvlakken er zijn en welke (deel)vragen ze in hun onderwijsinstelling
kunnen uitzetten. Dat gebeurt in nauw overleg met de vragende partij, want uiteindelijk

”

gaat het erom dat die een antwoord krijgt waar hij iets mee kan.

”

gaan organiseren voor de regiovragen van morgen.
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Project in de regio
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WESTERKWARTIER
verbranden, vergisten of composteren?

ZUIDWEST DELTA
Zilte zaken- en smakendag

Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om organische reststoffen te verwerken in het Zuidelijk Westerkwartier, door twee
studenten plattelandsvernieuwing, Hogeschool Van Hall Larenstein, februari - juni 2005. Dit onderzoek bouwt voort op de
thema’s landschap en boeren uit het project ‘Brug Toekomst’. De concrete vragen waren: hoeveel organisch restmateriaal levert
het landschapsonderhoud op? Welke mogelijkheden biedt dit om groene energie op te wekken? Bij het project waren de agrarische natuurverenigingen en lokale overheden betrokken, opdrachtgever was de Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier.

Dag ter promotie van de Zeeuwse aquacultuur, met lezingen, presentaties en proeverijen. Onderdeel van het project ‘Zeeuwse
Aquacultuur’, met als doel om de zilte landbouw in Zeeland te bevorderen.
Concrete vraag van de gemeente Reimerswaal (waar Yerseke deel van uitmaakt): kunnen we een grootse manifestatie organiseren om aquacultuur te promoten? Ook NV Economische IMPULS Zeeland en het project ‘t Land[t] in de stad waren
betrokken.
Veertig studenten Edudelta Onderwijsgroep, ROC Zeeland, Hogeschool Zeeland en Wageningen UR waren bij de dag betrokken. Als organisator, gastheer/vrouw, cateraar/kok of door het presenteren van de resultaten van inhoudelijke (studenten)
projecten over aquacultuur.

Resultaat
De studenten onderzochten of een houtverbrander warmte zou kunnen leveren voor een verzorgingstehuis, een zwembad en
een sporthal. Dat bleek te duur. De stromen van organisch restmateriaal en de mogelijkheden voor vergisting, verbranding en
compostering zijn in kaart gebracht. Een presentatie tijdens de Streekdag zorgde voor veel interesse van belanghebbenden.
Vervolg
Nu wordt gekeken of kleinschalige toepassing van elzensingelhout voor verbranding en verwarming op boerderijniveau en/of
één of enkele particuliere huizen wel haalbaar is.

Resultaat
Meer bekendheid en onderlinge uitwisseling. Concreet: diverse rapporten, verslagen en filmpjes van de dag. Afspraken over
samenwerking tussen onderwijsinstellingen (mbo, hbo, groen en grijs). Ook diverse betrokkenen bij aquacultuur zijn bij elkaar
gebracht: ondernemers, onderzoekers, mensen uit het onderwijs en maatschappelijke organisaties.
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Praktijkgestuurd leren: Goed voor het onderwijs...
Het onderwijs gaat steeds meer praktijkgestuurd werken. Voor studenten en docenten is het motiverend om
te werken aan een echt probleem en voor een echte opdrachtgever. Bovendien leren studenten zo hoe het
écht werkt in de praktijk, hoe onderwerpen met elkaar samenhangen en hoe je samenwerkt met mensen vanuit andere disciplines en van een ander opleidingsniveau. En ze leren bijvoorbeeld ook rekening houden met
politieke gevoeligheden, dat ontwikkelingen binnen bepaald beleid moeten passen en dat processen vaak
complex zijn en tijd kosten. Stuk voor stuk zaken die ze in later in hun beroep zullen tegenkomen.

Hoe werkt regionale samenwerking voor onderwijsinstellingen in de praktijk? Hoe komt samenwerking tot
stand? Hoe verloopt de ontwikkeling van een meer structurele samenwerkingsvorm? En wat levert de samenwerking op voor het onderwijs?
Drie docenten en een onderwijscoördinator komen aan het woord over deze vragen. Vervolgens vertellen
twee bestuurders waarom het voor het onderwijs belangrijk is om de blik naar buiten te richten.

...en goed voor de regio
Ook de regio heeft er baat bij dat studenten al tijdens hun opleiding in aanraking komen met regionale ontwikkelingen. Zo leveren onderwijsinstellingen werknemers af die zijn toegerust voor de regionale praktijk.
Studenten staan vaak onbevangen tegenover de verschillende partijen. Dat breekt het ijs en zo kunnen zij de
samenwerking stimuleren. En met hun frisse blik kunnen studenten als geen ander vastgeroeste denkpatronen doorbreken. Zo ontstaat voor alle betrokkenen een leeromgeving.
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“V

“W

raaggestuurd onderwijs, daar willen we steeds meer naar toe.
Waarbij de vraag zowel vanuit de leerling als vanuit de maatschappij komt. Leren in het proces en in de praktijk. Van buiten
naar binnen leren, noem ik dat.

ij hebben in het Noorden een groot gebied tot onze beschikking, als ‘buitenruimte’ voor ons onderwijs. Een mooie kans
om het onderwijs meer te laten aansluiten op de praktijk en
het Werkplaatsmodel vorm te geven.

Het onderwijssysteem zit vaak vast in een structuur van blokken met een traditioneel aanbod
van vakken. Maar daarmee motiveer je leerlingen niet. En zo komen ze ook niet waar ze
graag willen zijn. Als je leerlingen een concreet loopbaanperspectief wilt bieden, moet je
inspelen op de vraag vanuit de regio. De Zeeuwse landbouw zet bijvoorbeeld steeds meer in
op het verbouwen van zilte groenten en overige aquacultuur. Dergelijke nieuwe methoden
vragen om nieuwe kennis en competenties.

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden werken we nu vier en een half jaar met
projecten waarin studenten leren in de praktijk. We zijn dus al vrij ervaren! Een Werkplaats
is voor mij een leeromgeving in de praktijk, waar studenten, docenten, experts en mensen
uit het gebied aan bijdragen en van leren. Voor onze studenten is het een realistische manier
om in aanraking te komen met het werkveld. Ze werken niet aan ‘alweer een opdrachtje
voor school’, maar aan echte vragen, die te maken hebben met de toekomst van het gebied.
Dat geeft enorm veel bevrediging.

Ik maak me sinds de jaren ‘90 al sterk voor ‘regioleren’. Het was de tijd van de commissie
Rouwenhof, die in een heroriëntatie op het onderwijs de kaders uitzette om beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk. Dat paste bij mijn eigen richtingsgevoel.
Het was ook de tijd dat ICT zijn intrede deed, zowel in het (boeren)bedrijf als op school.
Dat bood tal van nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe kennisvragen. Daar wilde ik op
inspringen. In eerste instantie heb ik zelf veel initiatief genomen om de regio de school in
te halen. Door actief contact te leggen met stakeholders in de regio: provincie, gemeenten,
waterschap, Staatsbosbeheer, Ontwikkelingsmaatschappij NV Economische IMPULS, ondernemers. Want vooral de niet-private, tijdrovende vragen zijn te duur om er een bureau op los
te laten, maar juist uitermate geschikt voor studenten.
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Ik ga graag praktisch te werk. In plaats van veel theoretiseren ga ik liefst meteen met alle
partijen om de tafel zitten om concrete afspraken te maken. We kijken of de vraag complex
genoeg is, welke kwalificaties de studenten nodig hebben, of we goede leer- en werkafspraken kunnen maken. Ook naar zo’n netwerkgesprekje neem ik regelmatig een leerling mee
en laat die observeren. Op de terugweg praten we na; wat heb je gezien, wat zouden we
hiermee kunnen? Die reflectie, daar leer je van. Het gaat niet alleen om resultaten zoals een
aangelegde tuin of een marketingplan. Wat daaraan voorafgaat, is minstens zo belangrijk:
overleggen met de klant, afspraken maken, een offerte schrijven, de samenwerking met
			
medestudenten
van andere niveaus. Juist daar doen leerlingen de vaardigheden op die ze
later in hun loopbaan hard nodig hebben. We laten steeds meer aan de leerlingen zelf over.
Afspraken maken, klantencontact, servicegericht werken. Ook acquisitie van projecten doen
ze steeds meer zelf, vanuit een aantal stichtingen die ze zelf besturen. De ervaring die ze
opdoen, dragen ze ook weer over aan de volgende leerjaren.
Vraaggestuurd onderwijs vergt een andere manier van werken. Geen lineair vakkenaanbod,
maar vanuit de vraagstelling kijken welke competenties een student nodig heeft. Dan blijkt
bijvoorbeeld dat Nederlands belangrijk is om een goed rapport te kunnen schrijven, of dat
een student een cursus lassen nodig heeft voor de concrete uitvoering van een project. Een
enorme uitdaging om dat te faciliteren. Met Edudelta Goes zijn we daar al vrij ver mee. We
werken nu toe naar een Werkplaatsmodel. Zo’n ‘model’ heb ik nooit actief nagestreefd. Ik
wil juist openheid, geen vast stramien, geen gedefinieerde aanvliegroutes. Het moet organisch groeien. Van buiten naar binnen leren vraagt in de eerste plaats van de onderwijsin-

”

stelling een open en ontvankelijke houding.

We zijn klein begonnen, met samenwerkingsprojecten in Annerveenschekanaal, waar revitalisering van de oude waterwegen leidde tot de vraag naar een nieuwe toekomstvisie
voor het dorp. Verschillende behoeften kwamen daar samen. Dat trok de aandacht van het
VHL-lectoraat Regionale Transitie, dat een Werkplaats stimuleerde. In eerste instantie heeft
een groep studenten gewerkt aan een belevingsonderzoek. Aan de hand van de resultaten
heeft een volgende groep een ontwerpatelier georganiseerd en plannen en eerste schetsen
gemaakt.

Wim van der Zwan
Adviseur en docent
Onderwijsgroep Edudelta

Haal
de regio
de school
binnen

Gerrie Koopman
Docent bodemkwaliteit en plattelandsvernieuwing
Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden
en Werkplaatscoördinator

Aansluiten
op de leerbehoefte van
studenten

Deze ervaring heeft geleid tot een grootschaliger Werkplaats Veenkoloniën, waarin het hele
gebied centraal staat. Het ontwikkelingsplan van de Agenda voor de Veenkoloniën is daarin
leidend. Zoveel mogelijk projecten uit dit plan worden in een kennisagenda concreet gemaakt voor het onderwijs. Daardoor blijft het niet bij losse projecten, maar sluit het studentenwerk aan op het grotere geheel van gebiedsontwikkeling. In december 2008 hebben wij
ons door middel van een regiocontract aan deze Agenda voor de Veenkoloniën verbonden.
De Werkplaats Veenkoloniën biedt mogelijkheden om ons onderwijs beter te laten aansluiten bij de leerbehoefte van studenten. Een nieuwe minor ruimtelijke ontwikkeling, gekoppeld aan vraagstukken rond bodem en water, konden we onderbrengen in twee grote,
meerjarige projecten in het kader van de Agenda van de Veenkoloniën. In het project Ruimte
voor Water bijvoorbeeld wil het gebied een visie op waterbeheer ontwikkelen, gericht op
een terugkeer naar zelfvoorziening. Het is een opgave met veel verschillende componenten, waaraan nu vijf verschillende groepen studenten werken. Daarnaast biedt deze manier
van werken een extra geldstroom om de begeleiding door docenten te financieren. Verder
moet je als onderwijsinstelling gewoon pragmatisch zijn. Het ministerie van LNV hecht veel
waarde aan gebiedsontwikkeling en wil die sterk koppelen met onderwijs. Die boot willen
we niet missen, temeer omdat LNV uiteindelijk onze opdrachtgever is.
Het Werkplaatsmodel biedt ook nieuwe uitdagingen. De kennisagenda omvat niet alleen
meerdere thema’s, er is ook een brede coalitie van onderwijsinstellingen bij betrokken. De
bedoeling is om studenten van verschillend niveau met elkaar te laten samenwerken. Toekomstige onderzoekers leren zo om met beide benen in de praktijk te staan. Hbo’ers leren te
‘managen’ tussen theorie en praktijk. En het uitvoerende werk past goed bij (v)mbo’ers. Zo
leren studenten al tijdens hun opleiding om elkaars taal te spreken. Het is stoeien; je hebt
te maken met beperkte tijd, onderwijsperiodes die niet parallel lopen, modules waar een
project in moet passen. Het wordt de komende tijd onze grote uitdaging om die koppeling
tussen de verschillende onderwijsinstellingen tot stand te brengen.

DE LERENDE REGIO - Kennisarrangementen voor vitale regio’s																								

”

4. De relatie tussen regio en onderwijs

36
37

“H

“N

et Groene Hart is een bijzonder gebied, met eigen vragen op het
gebied van (verbrede) landbouw, natuurbeheer en recreatie. Daar
wilden we ons onderwijs graag beter op laten aansluiten. Maar
het werken in de praktijk heeft voor de studenten veel meer voordelen en levert ook de opdrachtgevers veel op!

ederlandse hbo-opleidingen zijn overal hetzelfde. Het hbo zou
zich veel sterker kunnen profileren als plaats waar toegepaste
kennis wordt ontwikkeld. Een duurzame verbinding met de regio
biedt daarvoor goede mogelijkheden.
Ik vind het leuk om een paar mooie PR-meiden, die het liefst stage zouden lopen bij een
reclamebureau of modebedrijf, in plaats daarvan een opdracht te geven over het ontwikkelen van agrarisch toerisme. Opeens moeten ze op hun hoge hakjes letterlijk de boer op.
Zo maak je een dubbele slag. Ze leren in de praktijk, maar ze leren ook om buiten hun eigen
belevingswereld te treden en de dure woorden van school te vertalen in ‘eenvoudige boerentaal’. Je laat zien dat er meer perspectief is dan Philips of een reclamebureau. Uiteindelijk
hebben die meiden een avond georganiseerd waarin ze boeren lieten nadenken over hun
identiteit. Daar kwamen slagzinnen uit als: ‘Kom maar achterom’, ‘Goed van eten en drinken’, ‘Altijd wat te doen’. Voor iedereen heel bevredigend; voor de studenten omdat ze die
creativiteit uit een voor hen onbekende doelgroep wisten te halen, voor de boeren omdat
het iets nieuws en bruikbaars opleverde dat toch echt van henzelf is.

Twee jaar geleden heeft Hogeschool INHolland Delft samen met het Innovatie- en Praktijkcentrum (IPC) Groene Ruimte een onderzoek gedaan naar het werkveld bos- en natuurbeheer en recreatie in de Randstad, om aanknopingspunten te zoeken voor het onderwijs.
Maar ook de mensen uit de praktijk hadden allerlei specifieke vragen, waarbij we uitstekend
studenten zouden kunnen inzetten. Er bleek echt een ‘missing link’ te zijn tussen onderwijs
en praktijk.
Met IPC Groene Ruimte zijn we gaan nadenken over een loket om studenten te koppelen
aan praktijkvragen. Gesprekken met overheid en ondernemers leidden tot veel enthousiaste
reacties. De gemeente Nieuwkoop onderzocht naar aanleiding van hun structuurvisie de
mogelijkheid voor een Groene Hart Academie. Beide ideeën bleken naadloos op elkaar aan
te sluiten. Gezamenlijk zijn we met de Groene Hart Academie gestart en ben ik vanuit INHolland een dag per week bij de gemeente Nieuwkoop gaan werken. Vanaf het begin loopt het
uitstekend; we krijgen veel aanvragen van ondernemers en overheden. Als onderwijscoördinator probeer ik die vragen te vertalen naar onderwijsprojecten. Studenten van INHolland
hebben bijvoorbeeld voor de gemeente Nieuwkoop onderzoek gedaan naar het verbeteren
van de waterkwaliteit en kansen voor recreatie aan de Langeraarse Plassen.
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Als studenten direct voor opdrachtgevers werken, leren ze veel meer dan alleen de inhoud.
Ze leren verder kijken dan alleen hun eigen vakgebied en samenwerken met mensen uit de
praktijk en van andere studierichtingen. Ze krijgen oog voor politieke gevoeligheden. Dat
zijn vaardigheden die niet meteen zichtbaar zijn, maar wel bepalend voor hoe een proces
verloopt. En bij het beoordelen van de eindproducten let een ‘echte’ opdrachtgever niet
alleen op inhoudelijke aspecten, maar ook op praktische uitvoerbaarheid. Dat zijn allemaal
aspecten die ze later in een baan ook tegenkomen. Ook voor de opdrachtgevers biedt de
			
samenwerking
een meerwaarde. Studenten benaderen vragen vaak vanuit een heel andere
invalshoek.
Bij INHolland Delft wordt deze manier van werken redelijk soepel geïntegreerd. We kunnen
studenten gemakkelijk inzetten in het kader van stage- of afstudeeropdrachten. Daarnaast
willen we projecten in onderwijselementen integreren. We werkten al veel met projectmatig
onderwijs. Dat scheelt, want het vraagt aanpassing van de docenten: je hebt immers te maken met een externe opdrachtgever en moet alles loslaten waar je op dat moment mee bezig
bent. We hebben nu twee projectperiodes gehad waarin ik een project vanuit de Groene
Hart Academie heb geïntegreerd. Het is handig dat ik behalve projectmanager bij de Groene
Hart Academie ook coördinator ben van vier opleidingen van INHolland. Zo heb ik een goed
overzicht en zie ik snel welk project waarbij past.
De Groene Hart Academie is nu nog in de beginfase. Inmiddels vallen we onder het GKC-Programma Regionale Transitie en werken we toe naar een Werkplaatsmodel. We inventariseren
mogelijke partners en willen vooral de onderwijspoot versterken. Binnenkort sluit het Wellantcollege aan. Hbo’ers blijken in de praktijk goed interdisciplinair te kunnen samenwerken.
Een volgende stap het starten van combinatieprojecten samen met studenten van (v)mbo en
wo. Maar eerst willen we de manier van werken in de vingers krijgen. Dan kun je concreet

Mijn specialisme is het verbinden van praktijk en theorie. Ik vind het ontzettend belangrijk
dat studenten tijdens hun opleiding met reële situaties geconfronteerd worden. Ik vergelijk
het vaak met skiën. Op school leren ze de rode en blauwe piste, maar in de praktijk moeten
ze de zwarte piste doen! Soms ski ik een stukje mee, soms wijs ik ze even terug naar de
blauwe piste, maar ze doen het zelf. En dat werkt. Je ziet studenten groeien als ze echte
verantwoordelijkheid krijgen.

Karin van Beckhoven
Projectmanager
Groene Hart Academie

‘Missing link’
tussen
onderwijs
en praktijk

Jeroen Janssen
Docent communicatie en adviseur onderwijsvernieuwing
Fontys Hogescholen

Regionale
samenwerking
biedt het hbo
de kans zich te
profileren

Zeven of acht jaar geleden heeft Fontys Hogescholen een kenniscentrum opgezet rondduurzame stads- en streekontwikkeling, om problemen en vraagstukken op te lossen met
behulp van het onderwijs. Ik heb me daar altijd actief voor ingezet, want dat initiatief sloot
uitstekend aan bij mijn eigen ideeën. Een kennisloket* in de regio, waar regionale partijen
met hun vragen terecht konden, maakte deel uit van dit kenniscentrum. Gebiedscoördinatoren bepaalden samen met mensen van Fontys Hogescholen bij welke opleiding een vraag
het beste paste. Fontys trok helaas de stekker eruit, om meer te focussen op het ‘primaire
proces’. Ontzettend jammer, want mensen uit de praktijk weten zonder zichtbaar loket moeilijk de weg te vinden naar het onderwijs. Nu is de samenwerking afhankelijk geworden van
individuele mensen en hun relaties.
Samenwerking met de regio gaat voor mij verder dan vragen uit de praktijk beantwoorden
vanuit het onderwijs. Als er consistente en themagerichte contacten met de partijen in de
regio zijn, kun je als hbo-instelling ook kennis verzamelen en publiceren. Het hbo zou zo een
soort universiteit kunnen worden voor het ontwikkelen van praktische, toegepaste kennis.
Dat biedt ook kansen om je landelijk te profileren, zoals universitaire opleidingen dat doen.
Als je het bijvoorbeeld hebt over universitaire communicatiestudies dan weet je dat Wageningen van oudsher meer gericht is op voorlichtingskunde, Nijmegen op communicatietheorieën en Amsterdam op media. Een sterke koppeling met regionale thema’s en regionale
partijen biedt het hbo goede mogelijkheden om zo’n eigen identiteit te ontwikkelen, want

”

iedere regio is anders.

”

laten zien wat je met studenten kunt doen.
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n het thema regionale ontwikkeling komen allerlei disciplines samen. Ik hecht er waarde aan dat jonge mensen, die in deze tijd in
de groene sector aan het werk willen, kennis maken met duurzame
ontwikkeling. En als ze daar in de eigen regio een baan aan overhouden, vind ik
het helemaal mooi! Want dat is natuurlijk uiteindelijk ons doel.

k vind de Werkplaats een mooi voorbeeld van het met elkaar verbinden van buitenwereld en het (hoger) onderwijs. Zo versterken de
regio en de kennisinstelling elkaar. Daarom hebben wij als HBO-raad
in 2006 de HBO-Innovatieprijs toegekend aan de Werkplaats Veenkoloniën van
het VHL-lectoraat Regionale Transitie van Willem Foorthuis, die destijds nog in
de kinderschoenen stond.

Ik vind het heel belangrijk dat studenten van meet af aan leren in de praktijk van het
bedrijfsleven. Onze studenten melkveehouderij doorlopen bijvoorbeeld een goed deel van
hun praktijklessen op boerenbedrijven. De melkveehouders vervullen dan deels de rol van
docent. Zo worden ook onze eigen docenten voortdurend bijgeschoold!

De hogescholen maken een ontwikkeling door van onderwijs- naar kennisinstelling. Dat
betekent dat ze een taak erbij krijgen; naast het overdragen van kennis, dragen ze ook
bij aan het creëren van nieuwe kennis in diverse nieuwe allianties met universiteiten en
bedrijfsleven.

Ongeveer vier jaar geleden zijn we daarnaast begonnen met het project ‘Value in the Valley’, een samenwerkingsverband tussen verschillende onderwijsinstellingen in het Noorden, gericht op duurzame energie. Groepjes studenten van verschillend niveau doen zelf
acquisitie om opdrachten te verwerven. Vervolgens voeren ze die gedurende zes maanden uit, met begeleiding vanuit de opleiding en het bedrijfsleven. We hebben een eigen
kantoorlocatie, waar de studenten consequent worden aangesproken als ‘juniormedewerker’. Dat motiveert enorm. Enkele groepjes hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar
de mogelijkheid van een mestvergistingsinstallatie. Het resultaat is een professioneel haalbaarheidsrapport voor een agrarische ondernemer, waarin zowel technische, juridische als
economische overwegingen aan bod komen. Het is prachtig om een verlegen mbo-leerling
opeens als een zelfbewuste jonge man of vrouw, strak in het pak, zijn of haar resultaten te
zien presenteren.
Deze manier van werken blijkt voor alle partijen alleen maar voordelen te hebben. We streven daarom steeds meer naar leerarrangementen in de praktijk. Niet alleen met individuele
of groepen ondernemers, maar ook in grotere en multidisciplinaire verbanden. We zijn partner in de Werkplaats Veenkoloniën, waarin studenten werken aan vragen in het kader van
plattelandsontwikkeling en regionale transitie. Ik vind dat belangrijk, want als je een aantal
jaren goed gedraaid hebt, wil je dat bestuurlijk en onderwijskundig verankeren. Anders blijft

”

Innovatieprogramma’s in het hoger onderwijs worden in toenemende mate gekoppeld aan
gebiedsopgaven en innovatieve vragen vanuit het regionale midden- en kleinbedrijf. Voor
dit soort arrangementen zijn steeds meer middelen beschikbaar. Een goede zaak. Leren
in de praktijk tilt het onderwijs naar een hoger plan, maakt dat innovatieve vragen van
bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in de regio worden geaccordeerd en zorgt tenslotte
dat studenten optimaal zijn toegerust voor de wens en behoefte van de arbeidsmarkt. Zo
ontstaat een permanente leercyclus, waarin het onderwijs en het bedrijfsleven constant van
elkaar leren.

Wout van den Bor
Lid College van Bestuur
AOC Terra

Doekle Terpstra
Voorzitter HBO-raad

een project als Value in the Valley een witte olifant.
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Voordeel
voor
alle partijen

Permanente
leercyclus

Dit soort samenwerking vindt steeds meer plaats op het niveau van de regio. In Nederland
hebben we lange tijd gedacht dat de grote innovaties en doorbraken vooral van de kant
van het grootbedrijf en de multinationals te verwachten waren. Nu beginnen we daarnaast
de potentie van de regio’s te zien. Niet alleen wordt in de regio een groot deel van de
boterham verdiend, ook spelen juist daar (verborgen) vernieuwingsvragen. Daarbij kunnen
de hogescholen als kennisinstelling een mooie rol spelen. Dat creëert vervolgens nieuwe
werkgelegenheid, en daarmee economische groei.
De onderwijsinstellingen moeten door deze nieuwe mogelijkheden gaan bedenken welk
type kennisinstelling ze willen zijn, bij welke thema’s en ontwikkelingen ze willen aansluiten.
Voor het groene onderwijs is het bijvoorbeeld een uitdaging om bij te dragen aan opgaven
op het terrein van de gebiedsontwikkeling. Juist op het platteland zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Verschillende functies van het landelijk gebied, zoals landbouw, natuur,
recreatie en economische ontwikkeling, raken steeds meer met elkaar verweven. Dat vraagt
om innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ik vind het positief dat in

”

steeds meer regio’s dit soort kennisarrangementen ontstaan.
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Kennis benutten van studenten...
De samenwerking tussen de regio en het onderwijs komt in veel regio’s al goed op gang. Dat is niet alleen
leerzaam voor de studenten, ze leveren ook nieuwe kennis. In de praktijk zijn het vaak de studenten van
universiteit en hbo die in regionale projecten de brug slaan tussen (wetenschappelijke) kennis en de praktijk.
...en vanuit het onderzoek.
Niet alle vragen zijn door studenten op te lossen. Een kennisarrangement wint aan kracht wanneer gericht
wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet. In sommige regio’s gebeurt dit al. Daar hebben onderzoeksinstellingen hun deuren geopend en werken ze samen met regionale organisaties. Ze willen dit wel meer gaan
doen, want de regio wint in hun ogen aan importantie. Het gevaar dreigt wel dat onderzoek te cliëntgericht
wordt ingezet. Veel thema’s zijn niet gebonden aan een bepaalde regio en het heeft weinig zin om in iedere
regio opnieuw het wiel uit te vinden. Om onderzoek gericht te kunnen inzetten, is het daarom zinvol dat de
regio’s onderling samenwerken en kennis en vragen uitwisselen.

Welk soort onderzoek?
De meningen over het direct inzetten van onderzoek in een regionaal kennisarrangement zijn verdeeld. Dirk
Strijker van Rijksuniversiteit Groningen spreekt vanuit het fundamenteel onderzoek. Hij ziet een beperkte rol
voor dit type onderzoek op regionale schaal. Anderzijds ziet Theo Vogelzang van het LEI juist een zeer grote
rol voor onderzoek, maar hij spreekt dan ook vanuit beleidsondersteunend onderzoek (BO). Ook José Vogelezang van Wageningen UR is positief over het regionaal inzetten van onderzoek, want de regio is de plaats
waar vragen ontstaan en waar innovaties hun beslag krijgen.
Tot slot vertelt Barto Piersma, plaatsvervangend directeur Platteland bij het ministerie van LNV, over regionalisering in de onderzoeksprogrammering.
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“I

etenschappelijk interessante onderwerpen zijn voor de regio
vaak te breed, en regionale vragen voor onderzoekers vaak te
plat. Toch kunnen onderzoek en regio op beperkte schaal best
iets voor elkaar betekenen, mits regio’s zelf tot bovenregionale kennisvragen
komen.

n de regio heb je nooit te maken met een losstaand thema. Onderzoek moet je afstemmen met de andere partijen in het gebied. Samen
de vragen onderkennen, maar ook samen aan oplossingen werken.
Alleen op die manier zorg je dat er iets mee gebeurt.
In het Westelijke Veenweidegebied zijn momenteel verschillende initiatieven voor regionale
samenwerking. Eén daarvan is het Kenniscentrum Westelijke Veenweiden, waar wij als LEI
sterk bij betrokken zijn. Samen met het ministerie van LNV heeft het LEI gewerkt aan een
kennisagenda voor de Westelijke Veenweiden, die het Kenniscentrum moet uitwerken. Een
tweede aanvliegroute is ‘Waarheen met het Veen’, een vierjarig onderzoeksprogramma van
Wageningen UR, waterschappen en overheden. Het opzetten van een Werkplaats volgens
het model van het GKC-Programma Regionale Transitie is daarvan een onderdeel. En tot
slot hebben we de Groene Hart Academie vanuit Hogeschool INHolland en de gemeente
Nieuwkoop.

In het Noorden hebben we, net als in overige delen van Nederland, te maken met een
veranderende bevolkingssamenstelling. Begin vorig jaar stond er een krimpende gemeente
bij ons op de stoep. Wij hebben toen geadviseerd om eerst eens contact te zoeken met de
buurgemeenten en terug te komen met een gezamenlijke vraag. Vervolgens willen wij best
helpen om goede onderzoeksvragen te formuleren. Maar dat moeten wel vragen zijn die ook
voor ons vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant zijn.
Ik vind het in eerste instantie de taak van regionale actoren om tot goede kennisvragen te
komen en die op de juiste plaats neer te leggen. Dat kan een onderzoeksinstelling zijn. Als
een vraag echt leeft, gaat een regio heus wel op zoek naar andere regio’s waar iets vergelijkbaars speelt. Ik kan me voorstellen dat je het systeem van kennisagenda’s nationaal uitrolt,
en daar iets boven zet dat kan afstemmen en coördineren. Maar dat systeem moet dan wel
voldoende body hebben. Anders versier je een boom die geen takken heeft!
Een universiteit is er niet in de eerste plaats op gericht om maatschappelijke vragen op te
lossen. En juist dat soort vragen speelt in een kennisarrangement. Andersom geldt dat de
regio’s niet zitten te wachten op de kwesties die wetenschappelijk gezien interessant zijn.
Je moet de rol van het wetenschappelijk onderzoek in een kennisarrangement daarom niet
overschatten. Veel vragen uit de regio zijn ‘platte’, kortlopende vragen, bijvoorbeeld een eenvoudige haalbaarheidsstudie. Zo’n vraag kan prima beantwoord worden door een particulier
onderzoeksbureau, of is hooguit geschikt als afstudeeropdracht. Maar studenten moeten in
de eerste plaats iets leren en aan bepaalde eindtermen voldoen. Of de praktijk er iets aan
heeft, is voor ons uiteindelijk bijzaak.
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Dat wil niet zeggen dat ik negatief ben over regionale kennisarrangementen; ik ben realis			
tisch.
Ik doe van harte mee aan de Werkplaats Veenkoloniën. Als je wetenschappelijk interessante vragen aan de orde wilt stellen, is het voor de financiering en voor de betrokkenheid
van onderzoekers handig als daar maatschappelijke vragen onder zitten. Het is motiverend
en inspirerend om aan projecten te werken die maatschappelijk relevant zijn, waar mensen
in de praktijk echt iets aan hebben. Het levert ook echt iets op: meer direct begrip, meer
kennis van en toegang tot elkaar. En voor studenten misschien een makkelijker toegang tot
de arbeidsmarkt en kennis van hoe de maatschappij in elkaar zit.
Ik denk graag mee over de kennisagenda van de Veenkoloniën. Ik probeer mijn eigen agenda
daar in te integreren; bijvoorbeeld bij het thema ‘jongeren’. Ik denk dan aan de mensen die
in het gebied geboren worden, weinig keuzemogelijkheden hebben en er hun hele leven
blijven wonen. Voor een bestuurder is zo’n onderwerp amorf, met studenten en scholieren
kun je er ook weinig mee. Maar ik zie interessant onderzoek. Dan wil ik graag proberen om
dat op de agenda te zetten en bestuurders te overtuigen dat wij daar met een promotieonderzoek wat mee kunnen.

”

De regio is een interessante insteek voor onderzoek, met name voor het beleidsondersteunend onderzoek van het LEI. Het is boeiend om te zien hoe algemeen beleid ‘neerdaalt’ in
het gebied en daar concrete actoren treft. Het is boeiend om als onderzoeker deel van dat
netwerk te zijn. Maar er moet ook gewoon geld worden verdiend. Nu wordt het LEI nog
voor tachtig procent gefinancierd door het ministerie van LNV, maar dat gaat veranderen.
We moeten meer geld in de regio gaan verdienen.

Dirk Strijker
Hoogleraar Culturele Geografie / bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling
Rijksuniversiteit Groningen

Je moet de rol
van de
universiteiten
niet overschatten

Theo Vogelzang
Senior onderzoeker Bestuur en Beleid bij het LEI
Wageningen UR

Het landt
uiteindelijk
in de regio

Bij regionaal onderzoek is samenwerking met gebiedsactoren cruciaal. Je hebt nooit te maken met een losstaand thema. Je kunt prachtig onderzoek doen naar bodemdaling in relatie
tot peilbeheer, maar vervolgens moet je de vertaalslag maken naar de bedrijfssystemen van
veehouders. Want die moeten het uiteindelijk uitvoeren! Of neem het spanningsveld tussen
landbouw en natuur. In de Krimpenerwaard moet het gedeelte langs de dijk van Gouda naar
Ouderkerk omgevormd worden naar natuur. Maar daar zitten vijfentwintig landbouwbedrijven die moeten verdwijnen of natuurboer moeten worden. Wij kijken dan naar mogelijke
nieuwe bedrijfssystemen waarmee die boeren toch door kunnen gaan. Want onderzoek naar
natuurontwikkeling is zinloos, of leidt tot enorme commotie, wanneer het niet in samenhang
met andere thema’s en partijen gebeurt.
Er zijn verschillende manieren om onderzoek te betrekken bij de regio. In het kader van
‘Waarheen met het Veen’ heeft een promovendus onderzoek gedaan naar de bestuurlijke
verhoudingen in de regio, met het Veenweidegebied als casus. Zo’n onderzoek is goed toepasbaar op andere regio’s. Ook een onderwerp als natuurontwikkeling kun je goed regionaal onderzoeken, zolang je het maar een algemeen kader plaatst. Ik zie in het veld ook
veel vragen over hoe je een regionaal kennisarrangement vormgeeft. Bijvoorbeeld over het
inbedden van regionale vraagstukken in onderwijscurricula, of over de samenwerking tussen
groen en grijs onderwijs.* Dat is onderzoek dat ons beleidsondersteunend onderzoekscluster Kennis zou kunnen doen.
Nu wordt het voor ons een uitdaging om de verschillende samenwerkingsinitiatieven in
de Westelijke Veenweiden op elkaar aan te laten sluiten. Een kennisagenda is cruciaal om
de verschillende partijen op een lijn te krijgen en de taken te verdelen en zorgt ook voor
aansturing om ontwikkelingen van de grond te krijgen. Een kennisagenda is ook nodig om
de lijnen naar het onderwijs steviger uit te werken, want het onderwijs is in regionale transitieprocessen een belangrijke actor, maar het valt niet altijd mee om onderzoekers daarvan

”

te overtuigen.
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ls het gaat om kennisontwikkeling en innovaties is de regio een
belangrijk schaalniveau. Daar gebeurt het. Daar moeten partijen,
ook onderzoeksinstellingen, elkaar treffen. Maar die regio moet
zich dan wel eerst organiseren om vanuit een breedgedragen ambitie tot goede vragen te komen en een overlegplatform te bieden.

e willen regio’s steeds meer mogelijkheden bieden om zelf te
bepalen welke kennis ze nodig hebben. Veel vragen kunnen
binnen de regio beantwoord worden, voor andere is een bijdrage vanuit het onderzoek nodig. Om het proces van vraagarticulatie goed te
laten verlopen willen we de rol van de kennismakelaar optimaliseren.

Wageningen UR is in een aantal regio’s actief. Als Plant Sciences Group zijn we onder meer
partner van Greenport Venlo in Limburg. Greenport Venlo zet sterk in op duurzaamheid.
Zo wil zij dé proeftuin van de wereld worden op het gebied van Cradle to Cradle (C2C). In
tien pilotprojecten, variërend van het ontwerpen en bouwen van een nieuw stadskantoor
in Venlo tot het opzetten van een regionale, verse ‘gemaksvoedsel’-lijn voor een Duitse
ziekenhuisketen, wil Greenport Venlo ervaring opdoen. Daarnaast bouwt ze aan een C2Ckennisinfrastructuur, met speciale opleidingen van middelbaar tot wetenschappelijk niveau
en cursussen en trainingen voor ondernemers. C2C heeft behalve een technische ook een
biologische invalshoek. Daarbij komen wij als Wageningen UR in beeld.

Tot een paar jaar geleden verliep de onderzoeksprogrammering rond plattelandsvernieuwing geheel via het ministerie van LNV. Daarbij passeerden gebiedsvragen een heleboel
sluizen. Regio’s klopten aan bij LNV, LNV vertaalde de vragen en via het beleid kwamen die
vragen in de onderzoeksprogramma’s van universiteiten en onderzoeksinstituten terecht. De
antwoorden kwamen dan uiteindelijk wel weer terug bij de regio, maar de resultaten sloten
vaak nèt niet goed aan bij waar het gebied om had gevraagd.
Om beter aan te sluiten bij de echte vragen uit de regio willen we in ons huidige beleid de
onderzoeksprogrammering meer aan de gebieden zelf overlaten. We willen naar een situatie
waarin kennisinstellingen direct met regionale partners om de tafel zitten. Voor kennisinstellingen is dat interessant omdat ze zo direct betrokken zijn bij de vertaalslag van praktisch
probleem naar interessant onderzoek. Voor het gebied is dat zinvol omdat antwoorden zo
aansluiten bij reële problematiek en daardoor direct inzichtelijk en bruikbaar zijn.

Wageningen UR is al langere tijd betrokken bij de regio Venlo. In 2001 hebben wij de
regiodialoog gestart, een bestuurlijk overleg over de gebiedsagenda. Van iets latere datum
is de oprichting van KnowHouse, een intermediaire organisatie tussen lokale ondernemers
met innovatievragen en kennisleveranciers. Wij hopen de regio zo te prikkelen om zelf
innovaties ter hand te nemen. Wij zijn inmiddels bij diverse projecten betrokken, zoals de
GreenportKas, een gesloten kassysteem met een aanzienlijke energiereductie. We doen
onderzoek om het concept technisch verder te ontwikkelen en creëren daarnaast ook een
netwerk van ondernemers die met vergelijkbare innovaties aan de slag willen.
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Om onderzoek gericht in te zetten, moet de regio zich organiseren. Er moet een platform
zijn waar partijen elkaar kunnen ontmoeten, waar ook partijen als Syntens, de Kamer van
Koophandel, ontwikkelingsmaatschappijen en andere investeerders kunnen aanschuiven.
Daarnaast moet de regio de vraagkant goed organiseren. Dat betekent gezamenlijk een
visie formuleren, een innovatieagenda opstellen en middelen vrijmaken. In Venlo loopt dat
al heel goed. Er is onlangs een convenant getekend met het rijk om de samenwerking nog
			
sterker
bestuurlijk te verankeren.
Natuurlijk gebeurt er al veel regionaal onderzoek. Bij de Greenports zie je behalve Wageningen UR ook steeds vaker de technische universiteiten aanschuiven. In de regio komen
de onderzoeksinstellingen elkaar tegen. Een punt van aandacht is de bovenregionale afstemming. In 2008 heb ik zelf een Regio Innovatie Tour georganiseerd, zodat bestuurders
en andere regionale partijen daadwerkelijk eens bij elkaar konden kijken. Ik vind dat de
Greenports een sterkere coördinerende rol moeten nemen in landelijke afstemming. Ook
de Groene Kennis Coöperatie zou een platform kunnen bieden waar regio’s tot gezamenlijke kennisvragen kunnen komen. Maar dan zouden ook de onderzoeksinstituten van
Wageningen UR vertegenwoordigd moeten zijn om de wetenschappelijke ‘state-of-theart’ te kunnen inbrengen. En, als het streven is om groen en grijs te verbinden, ook andere
kennispartijen zoals TNO. Het is belangrijk dat kennisontwikkeling in de regio plaatsvindt,
maar wil je onderzoek effectief inzetten, dan is het wel goed dat regio’s van elkaar weten
wat er speelt.

”

José Vogelezang
Manager New Business Development bij de Plant Sciences Group
Wageningen UR

Barto Piersma
Plaatsvervangend directeur Platteland
Ministerie van LNV

Het is belangrijk dat de juiste vragen bij het onderzoek terecht komen. Veel vragen kunnen al
worden opgelost door de verschillende partijen te verbinden en de aanwezige kennis in het
gebied te bundelen. Als dat niet genoeg is, kun je kijken wat andere regio’s hebben gedaan.
Pas als het antwoord er echt niet is, wordt de vraag interessant voor onderzoeksinstellingen.
Het is dan de uitdaging om die zodanig te formuleren dat verschillende regio’s iets aan de
resultaten zullen hebben. Daarom is het zinvol om kennismakelaars in te zetten. Dat zijn
mensen die helpen bij het proces van vraagarticulatie, bij het opstellen van een regionale
kennisagenda en bij het maken van de koppeling naar onderzoek. Om die rol te optimaliseren heeft een aantal kennismakelaars, in het kader van beleidsondersteunend onderzoek,
een dubbelrol: naast hun gewone taken onderzoeken ze ook hun eigen rol en mogelijke
verbeteringen daarin.
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De regio moet
zelf de vraagkant
organiseren

Aansluiten bij
vragen uit
de regio

Om regio’s te stimuleren hun kennis uit te wisselen en kennisvragen te bundelen is er een
bovenregionaal netwerk, het KennisNetwerk Vitaal Platteland.* Dit netwerk organiseert fysieke ontmoetingen tussen regio’s. Daarnaast bieden we een digitaal platform: GUUS.net.*
Zo bieden we de regio’s steeds meer mogelijkheden om zelf te bepalen welke kennis ze
nodig hebben en om onderwijs en onderzoek in te zetten.

”

Cradle to cradle (C2C)
Kringloopconcept op basis van het principe dat gebruikte materialen na hun leven in het ene product weer een grondstof vormen
voor een volgend product.
Meer informatie: www.duurzaamheid.nl/c2c
Greenport
Tuinbouw-concentratiegebieden.
Meer informatie: www.greenportsnederland.nl
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Project in de regio

48
49

VEENKOLONIËN
Ruimte voor water
ZUIDWEST DELTA
Klimaatdijk
Onderzoek naar de (inrichtings)mogelijkheden voor een klimaatdijk: een verzamelterm voor een robuuste dijk die bij een stijgende zeespiegel de veiligheid garandeert, maar ook economische meerwaarde heeft, bijvoorbeeld door het combineren van
functies als wonen, werken, recreëren en natuur. Verschillende inrichtingsvormen zijn mogelijk.
Vragende partij is de gemeente Noord-Beveland, samen met Stichting Klimaatdijk. Overige betrokkenen zijn Wageningen UR,
Stichting RUW, Dorpsraad Colijnsplaat en N.V. Economische IMPULS Zeeland.
Zes studenten van Wageningen UR hebben van oktober t/m december 2009 onderzoek gedaan naar een aantal deelvragen,
toegespitst op de gevolgen en kansen voor recreatie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van watersportfaciliteiten en activiteiten
die de natuurervaring versterken.
Resultaat
Rapport voor de gemeente Noord-Beveland, met aanbevelingen voor de implementatie van de klimaatdijk, en een eerste
schets van de manier waarop. Ook aanbevelingen ten aanzien van het proces: een participatieve, coöperatieve methode met
open en heldere communicatie tussen alle partijen. Op 13 januari 2010 hebben de studenten hun resultaten gepresenteerd
op een evenement van stichting RUW in Wageningen. Het project krijgt een vervolg waarin meer aspecten van de klimaatdijk
zullen worden onderzocht.

Project met als doel om tot een integrale gebiedsvisie te komen, met de oorspronkelijke waterlopen en -structuur van de Veenkoloniën als basis. Het project omvat drie fases:
1. Inventarisatie van huidige ruimtelijke kenmerken.
2. Maken van een analyse en ontwikkelen van een visie voor het gebied.
3. Formuleren van doelen maatregelen.
Negen studenten van de opleiding Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben in drie groepen aan het project
gewerkt. Zij hebben een aantal deelvragen onderzocht:
1. Hoe is de structuur van wijken, kanalen en lintbebouwing nu, en hoe is dit in de loop van de tijd veranderd?
2. Wat is het waterbergend vermogen van het gebied?
3. Is het mogelijk om een ecologische verbindingszone in te richten die de loop volgt van het Valtherdiep? Deze projecten zijn
afgerond in november 2009.
Resultaat
Rapport met aanbevelingen en mondelinge presentatie aan het projectteam.
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Inhoudelijke vragen
In een regionaal kennisarrangement worden kennis en leeropgaven uitgewisseld binnen de regio. Maar in veel
regio’s spelen dezelfde inhoudelijke vragen en problemen. Her en der vinden dan ook overeenkomstige projecten plaats. Soms is dat een bewuste keus: dan willen regio’s graag hun eigen proces doorlopen, omdat je
daar het meeste van leert, ook van je eigen fouten. Maar regio’s kunnen ook veel van elkaar leren. Kennis en
ervaringen uit andere regio’s zouden op zijn minst beschikbaar moeten zijn om andere regio’s te informeren.
Ervaringen delen
Veel regio’s werken toe naar een regionaal kennisarrangement. Daarom hebben zij op dit moment vooral behoefte aan kennis op procesniveau. Pas later krijgen zij ook behoefte aan het delen van inhoudelijke kennis.
Hoe kom je tot een regionaal kennisarrangement? Welke stappen moet je doorlopen en welke keuzes kun je
maken? Hoe kom je tot een kennisagenda? Hoe betrek je de verschillende partijen? Als het over zulke vragen
op procesniveau gaat, kunnen de regio’s van elkaar leren door ervaringen met elkaar te delen. Daarvoor is een
vorm van ‘kennismanagement’ nodig, maar hoe kun je dit vormgeven?

Hierna komen drie mensen aan het woord over hun ideeën en ervaringen:
Ko Munneke is betrokken bij de Agenda voor de Veenkoloniën (AvdV). De AvdV praat mee in een bovenregionaal overlegplatform; het Centraal Overleg Noord-Nederland. Henk Kieft vertelt op grond van zijn ervaring bij
Netwerk Platteland over bruikbare uitwisselingsvormen. Hij ziet vooral kansen als de uitwisseling langlopend
is, zoals in praktijkkringen, intervisiebijeenkomsten of ‘countryside exchanges’. Dirk Roep ten slotte was als
onderzoeker betrokken bij het opzetten van een bovenregionale structuur: het KennisNetwerk Vitaal Platteland
(KNVP). Dit is een virtuele ontmoetingsplaats voor de regio’s. Daarnaast pleit hij voor een ‘kennismanager’ die
bovenregionale kennisvragen op de agenda van LNV weet te zetten.
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raktijkkringen bieden de mogelijkheid om snel ervaring uit te wisselen die nog niet gedocumenteerd is. Met een goede praktijkkring zit je in de frontlijn van nieuwe ervaring. Dat is de kracht!
Maar je moet zoiets flexibel kunnen organiseren, op basis van een concrete
vraag. Bouw daarom geen groot platform; een ‘klein infrastructuurtje’ is genoeg.

llianties vormen en samenwerking aangaan levert meer slagkracht
op voor het gebied. Wij merken dat in de praktijk. Daarom hebben
wij uitwisseling expliciet tot een van de thema’s gemaakt in het
gebiedsprogramma van de Agenda voor de Veenkoloniën.
Ik vind het niet meer dan logisch dat je naar andere regio’s kijkt om te leren van hun aanpak, om je eigen kennis en expertise met anderen te delen en om aan te sluiten bij nieuwe
ontwikkelingen. Dat doen we ook over de grens. We werken bijvoorbeeld sinds een aantal
jaar samen met het Duitse Niedersachsen. In 2006 hebben we in een gezamenlijk project
de kansen en mogelijkheden onderzocht voor het produceren van energiegewassen. In de
Veenkoloniën hadden we al een proeflocatie voor onderzoek en in Niedersachsen waren
ze daar ook al vrij ver mee. We hebben die beide proeflocaties met elkaar gekoppeld. In de
praktijk komt dat neer op het ‘lenen’ van elkaars kennis, bijvoorbeeld door mensen over en
weer bij elkaar op bezoek te laten gaan. Aan het eind van het project hebben we gezamenlijk de resultaten gepubliceerd en op een aantal congressen en seminars gepresenteerd.

Een mooi voorbeeld van uitwisseling vind ik de praktijkkringen voor wethouders die wij
als Netwerk Platteland* in Gelderland en Overijssel organiseren. Wethouders kunnen zich
opgeven voor een cyclus van zes of zeven bijeenkomsten. De gemeenten zijn bij toerbeurt
gastheer. De collega’s denken mee en adviseren over vraagstukken van die gemeente. De
werkvorm is ook zinvol wanneer gemeenten te maken krijgen met een ‘nieuw’ thema, zoals
de nieuwe geurverordening. Vaak zie je dat één of twee gemeenten daar al wat verder in
zijn. Zij kunnen die ervaring delen met anderen.
Partijen die betrokken zijn bij het opzetten van een regionaal kennisarrangement zouden
ook veel baat kunnen hebben bij praktijkkringen. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je een
kennisarrangement organiseert. Dat hoeft niet per se het Werkplaatsmodel te zijn. Juist de
verschillen tussen de regio’s zijn interessant en bieden aanknopingspunten om van elkaar
te leren.

In de Veenkoloniën hebben we veel ervaring met uitwisseling en afstemming. Dat moet ook
wel, want het gebied ligt in twee provincies die elk een eigen programma en een eigen beleid hebben. Als je een totaalvisie wilt ontwikkelen, moet je met elkaar afstemmen. Het heeft
ook voordelen: je hebt als regio te maken met veel initiatieven en kunt de programma’s van
beide kanten benutten. Afgelopen jaar hebben we een gezamenlijke visie op het toerisme
opgesteld. In eerste instantie was dat het plan van de provincie Groningen. Maar dan blijkt
dat de Drentse Veenkoloniën daar ook hun voordeel mee kunnen doen. Die zijn er toen ook
bij betrokken. Dat heeft geleid tot een totaalvisie op de ontwikkeling van het toerisme in de
Veenkoloniën als geheel. Daar hebben uiteindelijk beide provincies voordeel bij!
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In de Veenkoloniën gaan we onze tweede vierjarige periode van samenwerking in, met
een nieuw gebiedsprogramma. Inmiddels zijn de provincies Groningen en Drenthe allebei
bekend met onze manier van werken. De contacten alleen al vormen een springplank naar
andere regio’s. We zitten als Agenda van de Veenkoloniën bijvoorbeeld in het Centraal Overleg Noord-Nederland, een bovenregionaal overlegplatform. Ook contacten die je in het land
			
legt
kunnen de basis vormen voor nieuwe samenwerking.
Nu komen contacten vaak nog toevallig tot stand door persoonlijke ontmoetingen of via-via.
Ik vind het een interessante gedachte om dat wat meer te structureren in een bovenregionale kennisagenda, mits dat de efficiëntie in de hand werkt. We merken dat we als Werkplaats Veenkoloniën al een soort regierol hebben. We fungeren in de praktijk als centraal
aanspreekpunt en voorbeeld voor andere regio’s die iets met kennisuitwisseling willen en
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daar zijn we best trots op!

Ko Munneke
Programmasecretaris
Agenda voor de Veenkoloniën

Samenwerken
zit ons in het
bloed

Henk Kieft
Begeleider van Praktijkkringen bij het Netwerk Platteland
Adviesbureau ETC

Houd
uitwisseling
flexibel en
informeel

Je moet de onderwerpen van zo’n uitwisseling afhankelijk maken van de vragen die spelen
in de betrokken regio’s. Welke personen er vervolgens deelnemen, hangt af van de vraag die
aan de orde is. Als er bestuurlijke knelpunten zijn, is het zinvol dat een wethouder of gedeputeerde deelneemt. Als de vraag vooral gaat over de inpassing in het onderwijs, moet de
directie van een onderwijsinstelling erbij zijn. En als de vraag gaat over het procesontwerp,
kunnen Werkplaatscoördinatoren of ambtenaren aanschuiven. Wat betreft de vorm denk ik
aan een intervisie-achtige uitwisseling tussen personen, op het niveau van ‘hoe pak jij dat
aan?’.
Je kunt ook een team van experts op het gebied van een thema aan een regio ‘aanbieden’.
Bijvoorbeeld mensen die op een wat abstracter niveau bezig zijn met transitieprocessen, in
de regio of in het onderwijs. Of over een thema als klimaatveranderingen. Dat is dan geen
intervisie maar een ‘extravisie’, mensen die met een blik van buitenaf, vaak op een wat
abstracter niveau, meedenken over een regionaal thema.
Soms zit een ontwikkelingsproces al jaren vast. De deelnemers komen er met elkaar niet
meer uit. Dan is een andere vorm van uitwisseling tussen regio’s nodig. Vanuit Netwerk Platteland hebben wij ervaring met Countryside Exchanges. Dat is een vorm waarbij experts uit
een ander land of ander gebied vier of vijf dagen in een gebied te gast zijn. Zij hebben geen
last van de vastzittende denkpatronen en kunnen zonder eigenbelang meedenken. Die frisse
blik kan heel vruchtbaar zijn en zorgen voor nieuwe beweging.
Voor al die vormen geldt: het gaat altijd om de vraag uit de regio! Je moet flexibel en
snel kunnen opereren, op basis van een concrete behoefte. Je moet geen platform of grote
structuur bouwen, want die hebben de neiging om te standaardiseren. Ik denk aan een
kleine, informele infrastructuur van mensen vanuit Netwerk Platteland en de Groene Kennis
Coöperatie die weten wat op dat moment de ‘state of the art’ is in de verschillende regio’s.
Ik zou ook wel vernieuwende onderwijsadviseurs willen inschakelen zoals van het Algemeen
Pedagogisch Studiecentrum (APS), want de regio’s hebben wel gesprekspartners nodig met
een wat breder netwerk.

”
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FINANCIERING REGIONAAL KENNISARRANGEMENT

oe hou je de energie bij lokale initiatieven? Als je een landelijke
ondersteunende structuur opzet, waarnaar de gebieden zich in
allerlei procedures moeten voegen, loop je het risico de energie
bij de initiatiefnemers weg te zuigen. Dat is de komende tijd onze grote uitdaging: het faciliteren van het ‘samen leren doen’ van regio’s, zowel in als tussen
gebieden.

Van individueel belang naar collectieve verantwoordelijkheid
Een kennisarrangement waarin de 5 O’s samenwerken (onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en omgeving) betekent feitelijk een synergiepunt voor financiële geldstromen. Door de bereidheid van alle partijen om
een gemeenschappelijke kennisagenda te ontwikkelen - en niet voor de
eigen geldpotten en eigen projecten te gaan - ontstaat een gemeenschappelijk werkprogramma. In dit programma kunnen zowel de regio (provincies en gemeenten), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het
rijk (o.a. stimuleringsfondsen) worden verbonden. In de huidige praktijk,
bijvoorbeeld in de Werkplaats Veenkoloniën, betekent dit dat regionale
werkbudgetten (o.a. regulier, ILG, POP) van lopende projecten verbonden
worden met onderwijs(innovatie)budgetten (regulier, KIGO, RAAK), nationale stimuleringsfondsen (ondernemerstrainingen, maatschappelijke innovatietrajecten) en educatiefondsen (Natuur- en Milieueducatie, scholing,
HRM). Hierdoor ontstaat een meerjarig werkbudget.

De regio krijgt vorm door de mensen die er wonen. Ieder gebied is anders, en heeft een
andere historie, andere mensen en daardoor een andere aanpak bij gebiedsontwikkeling. In
gebiedsontwikkeling is steeds meer de nadruk komen te liggen op wat bewoners van het gebied zelf willen, en hoe je bewonersinitiatieven met beleid en kennis kunt ondersteunen. Dat
houdt in dat ook samenwerkingsverbanden, waaronder kennisarrangementen van regionale
partijen en kennisinstellingen, van onderaf moeten ontstaan. Je kunt het niet in een model
vatten en van bovenaf opleggen. Elk gebied doorloopt een eigen leertraject.
Maar de regio’s zitten niet ieder op hun eigen eilandje. Er zijn veel gemeenschappelijke
vragen. Hoe betrek je de verschillende partijen? Hoe kweek je enthousiasme? Hoe kom je
tot een kennisagenda? Je leert het meest over jezelf door te kijken hoe een ander het doet,
dat geldt ook voor gebieden. Naast de vragen over de juiste aanpak, leven in veel regio’s
ook inhoudelijke vragen die vergelijkbaar zijn; vragen over duurzame energie, natuur en
landschapsbeheer, agrotoerisme, streekproducten, zorglandbouw, et cetera. Ook op die gebieden kun je van elkaar leren door ervaringen en expertise uit te wisselen.
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Die uitwisseling tussen regio’s vindt al wel plaats, maar vaak hapsnap en op onderdelen. Ik
zou dat meer structureel willen aanpakken in een netwerk van lerende gebieden, waarbij
de gebieden zelf uitmaken wat ze van elkaar willen leren en welke ondersteuning ze daarbij
nodig hebben. Zo kun je het ‘van elkaar leren’ landelijk ondersteunen. Ook dat moet vanuit de gebieden zelf ontstaan, maar we zouden wel een virtuele ontmoetingsplek kunnen
creëren. Dat zou een soort ‘verknooppunt’ kunnen zijn, waar regio’s met hun inhoudelijke
of procedurele vragen met elkaar verbonden worden. Daarvoor hoef je geen hele nieuwe
online ‘winkel’ op te zetten; je kunt goed gebruik maken van bestaande initiatieven als
			
GUUS.net
en Netwerk Platteland. Zo’n netwerk moet wel over een organisatie beschikken
die de ondersteuning van het leren van elkaar uitvoert, bijvoorbeeld door themadagen te
organiseren, waar mensen elkaar fysiek kunnen ontmoeten.
Kennisarrangementen en regionale uitwisseling zouden van onderaf moeten ontstaan. Aan
de andere kant heb je wel te maken met de topdown structuur van landelijk en internationaal beleid en meerjarige onderzoeksprogramma’s. Hoe breng je regionale kennisvragen
onder in landelijke, meerjarige onderzoeks- en onderwijsprogramma’s? Hoe zorg je dat kennisopgaven vanuit de gebieden in landelijke programma’s terecht komen? Hoe creëer je
ruimte in het onderwijs en onderzoek, zodat je studenten en onderzoekers kunt betrekken
bij gebiedsontwikkeling? Dat kun je niet aan de regio zelf overlaten, want daarvoor is een
extra schakel nodig. Dat zou een kennismanager kunnen zijn die onder de verantwoordelijkheid van een netwerk van lerende gebieden zou kunnen werken. Het zou iemand moeten
zijn die met één been stevig in de gebieden staat en contact houdt met de regionale kennismakelaars en met het andere been in het bovenregionaal overleg – iemand die de stem
van gebieden kan laten doorklinken in bovenregionaal beleid en in de programmering van

Daarnaast bestaan er de mogelijkheden het gehele budget te koppelen aan
Europese fondsen (Interreg, EFRO, ESF, Leader). In de Veenkoloniën wordt
hiermee geëxperimenteerd. Daar blijkt dat ieder partner voor een derde
deel bijdraagt in de financiering: de regio, onderwijs/onderzoek en het rijk.
Door slim te combineren is het haalbaar geen aanvullende financieringseisen te stellen aan de partners, maar wel meer werkbudget, meer kennis en
meer gedragen resultaten te genereren.

Dirk Roep
Onderzoeker bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen UR en
betrokken bij het opzetten van het KennisNetwerk Vitaal Platteland (KNVP)

Samen
leren doen

ILG
Investeringsbudget Landelijk Gebied. Bundeling van de verschillende rijksbudgetten voor inrichting en beheer van landelijke
gebieden.
Meer informatie: www.vrom.nl
POP
Plattelandsontwikkelingsprogramma. Subsidieprogramma voor
plattelandsontwikkeling, de Nederlandse invulling van het Europese plattelandsbeleid.
Meer informatie: www.regiebureau-pop.nl
KIGO
Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs. Subsidieregeling van het ministerie van LNV. Doel: bevorderen van
kenniscirculatie en innovatie in het groene onderwijs.
Meer informatie: www.gkc.nl > middelen > kigo
RAAK
Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie. Subsidieregeling van het ministerie van OCW. Doel: bevorderen van kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf in
regionale innovatieprogramma’s.
Meer informatie: www.innovatie-alliantie.nl
Interreg
Subsidieregeling van het ministerie van VROM voor creatieve,
vernieuwende projecten op het gebied van Europese samenwerking aan duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het
geld voor Interreg komt uit het EFRO.
Meer informatie: www.vrom.nl
EFRO
Europees fonds voor de regionale ontwikkeling. Structuurfonds
om regionale onevenwichtigheden recht te trekken (ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio’s,
omschakeling van regio’s met afnemende industriële activiteit).
Meer informatie: www.europa-nu.nl
ESF
Europees Sociaal Fonds. Structuurfonds voor de ondersteuning
van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang.
Meer informatie: www.europa.eu > europese commissie > werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen > europees sociaal
fonds
Leader
Europees programma voor plattelandsontwikkeling, waaruit
lokale initiatieven en ideeën worden gefinancierd. De Leaderaanpak werkt met lokale actiegroepen die een eigen ontwikkelingsplan maken voor hun gebied.
Meer informatie: www.netwerkplatteland.nl > het speelveld >
leadergebieden
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onderzoek en onderwijs.
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Het GKC-Programma Regionale Transitie werkt aan een bestuurlijke verankering van regionale kennisarrangementen, bijvoorbeeld door een regiocontract. In de Veenkoloniën is al een regiocontract getekend. Dat
betekent dat alle regionale partijen zich voor meerdere jaren aan de samenwerking committeren. Dat geeft
(financiële) zekerheid en biedt met name onderwijsinstellingen de mogelijkheid om een aantal jaren vooruit
te plannen en zich te organiseren. Bovendien kunnen de projecten in onderlinge samenhang worden geprogrammeerd. Zo wordt regionale samenwerking door structurele, meerjarige afspraken echt een regionaal
kennisarrangement.

Twee betrokkenen vertellen over de bestuurlijke vorm van een kennisarrangement:
Frans Traa, secretaris van de Werkgroep Streekinitiatief (WSI) Westerkwartier, vertelt vanuit zijn ervaring
waarom het belangrijk is om tot structurele afspraken te komen.
Lineke Rippen, programmacoördinator Regionale Transitie bij de Groene Kennis Coöperatie, geeft een ‘routebeschrijving’ naar een Werkplaats met een regiocontract.
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n het Westerkwartier zetten we van onderaf steeds stappen op weg
naar een meer duurzame samenwerking tussen regio, onderwijs en
onderzoek. Het opstellen van een kennisagenda was zo’n stap. Maar
zonder steun van bestuurders kan die samenwerking ook zomaar voorbij zijn!
Daarom werken we nu toe naar een Werkplaats en een regiocontract, waar alle
partijen zich voor langere tijd aan verbinden.

ij een regionaal kennisarrangement staat een gezamenlijke
leeromgeving centraal, waar alle partijen gezamenlijk leren en
kennis ontwikkelen om het ‘nieuwe platteland’ vorm te geven.
Dat kan alleen als je tot bindende bestuurlijke afspraken komt en als alle betrokken partijen gaan samenwerken.
Voor mij is de essentie van een kennisarrangement dat de hele regio betrokken is bij het
gezamenlijke leerproces en het ontwikkelen van nieuwe kennis om de gewenste vitale leefen werkomgeving vorm te geven. Maar om projecten uit te voeren die qua tijd en thematiek
met elkaar samenhangen, moet je meerjarige kennisagenda’s opstellen en de financiering
kunnen waarborgen. Dat is alleen mogelijk wanneer een regionaal kennisarrangement op
bestuurlijk niveau wordt ingezet. In vijftien regio’s werken we in vijf stappen toe naar een
operationeel kennisarrangement volgens het Werkplaatsmodel (zie kader). De kennisagenda is de kern van de Werkplaats, bestuurlijke afspraken vormen de basis daaronder.

Een flink aantal jaren geleden zochten Wageningen UR en de hogescholen Van Hall en Larenstein (VHL, toen nog afzonderlijke instellingen) een zogenaamde ‘contextrijke leeromgeving’ voor ‘action learning’ van hun studenten. Ze vonden die in het Groningse Westerkwartier. De studenten werkten aan projecten rond agrarisch natuurbeheer. Er werden afspraken
gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en een aantal partijen, waaronder Staatsbosbeheer, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en agrarische natuurverenigingen. Wageningen
UR en VHL stimuleerden en ondersteunden de regionale partijen om zich te organiseren,
met als resultaat de Werkgroep Streekinitiatief (WSI) Westerkwartier. De samenwerking met
het onderwijs verliep in dit stadium op basis van projectfinanciering en goede persoonlijke
contacten. Dat leidde tot een flink aantal projecten. Het was inspirerend en nuttig, maar het
toeval kreeg nog een vrij grote kans.
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Het onderwijs en de streek voelden beide de noodzaak om meer planmatig gaan werken.
Mensen uit de streek en medewerkers van de kennisinstellingen bespraken twee keer per
jaar wat er speelde in de streek en welke rol onderwijs en onderzoek zouden kunnen vervullen. Samen zetten zij die vragen op een rij in een soort kennisagenda. Inhoudelijk werkte het
heel behoorlijk, maar het bleef wel vrijblijvend. Toen de projectfinanciering van de onderwijsinstellingen enkele jaren geleden wegviel, werd het aantal studentenprojecten minder.
De docenten wilden wel, maar kregen minder tijd om met de streekvertegenwoordigers te
overleggen. Dat maakt de samenwerking meteen een stuk afstandelijker: je werkte niet langer aan een gezamenlijke agenda maar ging terug naar een scenario van ‘de streek vraagt,
het onderwijs draait’. Dan gaat het toeval bepalen of een kennisvraag uit de regio op de
juiste plaats in het onderwijs terechtkomt. En daarmee doe je zowel het onderwijs als de
regio tekort. We hebben geleerd dat je de schoolbesturen mee moet krijgen. Die moeten het
			
belang
van de samenwerking inzien, erin willen investeren en ervoor willen tekenen. Ook
lokale en regionale bestuurders heb je nodig. Je kunt als streek geen projectenplan en kennisagenda voor meerdere jaren opstellen als je geen zicht hebt op de financiering. Je moet
weten waar overheden de komende jaren hun geld aan willen besteden. En zij moeten de
toegevoegde waarde zien van samenwerking met de onderwijsinstellingen.
De WSI Westerkwartier wil nu de Werkplaats Westerkwartier worden. In het Werkplaatsmodel zijn bestuurlijke partijen expliciet partners die zich voor meerdere jaren committeren
aan de samenwerking. Wij zijn nu in de verkenningsfase. Dat is boeiend; je moet kunnen
schakelen tussen inhoudelijke en bestuurlijke partijen en hun verschillende manieren van
denken en werken. In juni 2010 hopen we, als bezegeling van deze fase, tot een intentieverklaring te komen, die inhoudt dat de besturen van provincie, gemeenten, waterschappen
en onderwijsinstellingen elkaar in de ogen kijken en uitspreken dat ze er samen iets van
willen maken. Na de zomer gaan we dan aan de slag met het gebiedsprogramma en een
kennisagenda.
Noordoost-Friesland en het Westerkwartier werken nauw samen in de aanloop naar een
Werkplaats. Het blijkt heel zinvol om als regio’s uit te wisselen hoe je de dingen aanpakt. Er
zijn overeenkomsten en verschillen: we hebben te maken met hetzelfde soort landschap en
dezelfde problematiek, maar ook met een verschillende historie en verschillende samenwerkingsverbanden. Een belangrijke praktische factor is het feit dat we in beide gebieden met
vrijwel dezelfde kennisinstellingen te maken hebben. Als je samen optrekt, snijdt het mes
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aan twee kanten.

In het Werkplaatsmodel staat de bestuurlijke benadering centraal. Die bestaat uit een aantal
stappen. In de eerste plaats moet de regio zich organiseren. Dat betekent dat er een overlegstructuur in het leven wordt geroepen waarin de regionale partijen vertegenwoordigd
zijn. In veel gevallen is dat de gebiedscommissie. Vervolgens moet er een beleidsagenda
komen. Hierin formuleert de regio een aantal hoofdthema’s voor het beleid van de komende
jaren. Die thema’s vormen de kapstok voor de communicatie tussen de partijen. Aan de
hand van de beleidsagenda stelt de regio een meerjarenplan voor vernieuwing op. Hierin
worden projecten omschreven, zowel in beleidsdoelstellingen als in geld. Een meerjarenplan
is belangrijk om onderwijsinstellingen mee te krijgen, die in hun planning nu eenmaal niet
zo flexibel zijn en hun systemen moeten vernieuwen.

Frans Traa
Secretaris Werkgroep Streekinitiatief (WSI)
Westerkwartier

De Werkplaats:
méér dan
het toeval
een kans
geven

Lineke Rippen
Programmacoördinator Regionale Transitie

De Werkplaats:
bestuurlijke route
naar een
regionaal
kennisarrangement

Als de regio zich zo georganiseerd heeft, wordt het tijd dat de kennisinstellingen (bestuurlijk) gaan meepraten; bij voorkeur betrekt men alle onderwijsinstellingen in de regio en
ook onderzoek erbij: groen en niet-groen van (v)mbo tot wo+. De coördinatoren van de
instellingen bespreken met de regionale projectleiders de projecten uit het meerjarenplan
en herleiden die gezamenlijk tot bredere leer- en kennisvragen of, met andere woorden,
tot de transitievragen die in de regio spelen. Iedere coördinator bepaalt of en hoe zijn of
haar studenten, docenten en onderzoekers kunnen bijdragen aan het beantwoorden van
deelvragen. Zo worden de transitieopgaven opnieuw in stukken gehakt. Het resultaat is een
kennisagenda: een meerjarig projectenplan waarin de bijdrage van de kennisinstellingen
concreet is omschreven in ‘behapbare’ kennisvragen, uren en geld. Wanneer die projecten
vervolgens worden uitgevoerd, ontstaat een Werkplaats!
Er is natuurlijk ook een benadering van onderaf. In veel regio’s bestaan al samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en regio. Vaak hebben zij de behoefte om die samenwerking
meer structureel te maken. Die verschillende aanvliegroutes zie ik als complementair; de één
kan niet zonder de ander.
Uiteindelijk willen we ook bestaande projecten zoveel mogelijk inlijven in de Werkplaats.
Soms lopen er wel een paar honderd projecten, ieder met hun eigen potjes en netwerkjes.
Alleen al het zichtbaar maken van al die projecten kost veel moeite. Bovendien moet je het
diplomatiek aanpakken. Je moet de mensen er immers van zien te overtuigen dat je samen
veel meer kunt bereiken.
Er is nog genoeg te doen! Veel regio’s hebben een leer- en educatiebehoefte. Denk aan natuur- en milieueducatie, arbeid en scholing of leven lang leren. Stapsgewijs worden ook deze
behoeften in de regionale kennisarrangementen geborgd. Eén partij missen we nog aan tafel. Dat is de burger. Burgers maken deel uit van het transitieproces en moeten zich daarom
ook kunnen vinden in de programma’s en projecten. Voor ons wordt het de uitdaging om

”

ook burgerpartijen te betrekken in regionale kennisarrangementen.
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7. Op weg naar een regionaal kennisarrangement
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5-Stappenplan - De vijf stappen van het Regionaal
Kennisarrangement leef-/ werkomgeving

Bron: Spranq/GKC-Programma Regionale Transitie
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de genieter betaalt
Afstudeeronderzoek naar private financieringsvormen voor agrarisch natuurbeheer in het Zuidelijk Westerkwartier, door
een student plattelandsvernieuwing, Hogeschool Larenstein, januari – juni 2004.
Het onderzoek maakte deel uit van het project ‘Brug Toekomst’ (2004). Drie hoofdvragen stonden daarin centraal: Hoe
kunnen boeren boer blijven? Hoe kunnen de kwaliteiten van het landschap verder ontwikkeld worden? Hoe kan de leefbaarheid van het gebied versterkt worden?
De onderzoeksvraag was één van de deelvragen in het thema landschap: ‘Welke publiekprivate financieringsconstructies
voor het landschap zijn denkbaar en mogelijk?’
Resultaat
Drie ideeën met draagvlak binnen het Westerkwartier voor de vermarkting van het landschap: een toeslag heffen op toeristische producten, een burgerlidmaatschap van agrarische natuurvereniging (een vorm van sponsoring) en het opzetten van
wandel-, fiets- of buitensportarrangementen. Daarnaast ook een aanbeveling voor het opzetten van een gebiedsplatform.
Dit werd de Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier die nog steeds functioneert.

Project in de regio

WESTERKWARTIER

COLOFON
Tekst

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van

Florien Kuijper, Communicatiebureau de Lynx

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), door samenwerking in het
KennisNetwerk Vitaal Platteland (KNVP). Deze samenwerking bestond uit
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info@netwerkplatteland.nl
Wageningen, juni 2010
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BIJLAGE

Bijlage:
Regio aan Zet
Twee processen liggen ten grondslag aan Regio aan Zet:
KennisNetwerk Vitaal Platteland (KNVP). In 2006 heeft LNV mede op verzoek van de
Tweede Kamer het initiatief genomen voor een KennisNetwerk Vitaal Platteland (KNVP).
Met als kernopgave het initiëren en ondersteunen van creatieve, lerende gemeenschappen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Steeds aansluitend op concrete behoeften
en ontwikkelingskansen en -wensen. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. worden ondersteund en, waar nuttig, onderling verbonden.
De Groene Kennis Coöperatie (GKC). LNV heeft MeerJarenAfspraak (2006 - 2011) gemaakt met het groene onderwijs en Wageningen UR over kennisontsluiting en -verspreiding voor LNV-doelgroepen en -beleid. De instellingen hebben zich georganiseerd
in GKC. Er zijn GKC-kennisprogramma’s opgezet voor beleidsthema’s en doelgroepen.
Binnen het GKC-programma Regionale Transitie werken studenten, docenten en onderzoekers met/in een aantal regio’s aan projecten voor plattelands- en gebiedsontwikkeling, met de Werkplaats Veenkoloniën als regiopilot.
LNV heeft in 2009 de KNVP- en GKC-activiteiten gebundeld in Regio aan Zet.
Naarmate het proces vordert verschuift het zwaartepunt van Regio aan Zet naar de
regio’s en vindt een verbreding qua doelgroepen en thema’s plaats.
Ambitie en uitgangspositie Regio aan Zet
Voor Regio aan Zet zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
Maak bestuurlijke afspraken tussen een regio, betrokken kennisinstellingen en LNV over
meerjarige kennis- en/of educatiearrangementen (thema’s, cofinanciering).
Focus op een aantal voorlopende en/of kansrijke regio’s die mede als referentie kunnen
dienen voor de overstijgende acties en voorzieningen
Ga uit van integrale bediening van die regio’s met kennis “op maat” voor het gehele
LNV-beleidsterrrein: Landbouw, Natuur en voedsel; voor ondernemers, voor inrichtingsvraagstukken en voor burgers van die regio’s. De aanpak/ontwikkeling van de regio’s zal
diversiteit vertonen qua inhoudelijke accenten, actoren, snelheid, etc.
Betrek hierbij waar mogelijk/relevant de diverse stimuleringsinstrumenten van LNV en
andere departementen.
Ook geldt het principe decentraal wat kan, centraal wat moet (de overheid stelt kaders
en laat de invulling en de uitvoering aan anderen over).
Kansrijke regio’s
Kansrijke regio’s zijn geselecteerd op basis van een ‘match’ van voor het LNV-beleid
relevante regio’s/samenwerkingsverbanden en het werkingsgebied van de groene instellingen. Voorts is er gekeken naar een voldoende diversiteit qua doelgroepen en thematiek en landelijke spreiding.
Er zijn 15 kansrijke regio’s geïdentificeerd, waarvan in 10 regio’s (vetgedrukt) al afspraken en acties in het samenspel van regio en instellingen lopen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Friesland (NOFA, Leeuwarden,)
Veenkoloniën (prov. Groningen
o.a. Westerkwartier, Drente)
Twente (Overijssel, Achterhoek)
Arnhem Nijmegen
Greenport Venlo
Zuid-Limburg
Oost Brabant
West Brabant
Zuid West Delta
Zuidvleugel Randstad
Groene Hart (West. Veenweide)
Stadsregio Amsterdam
Noord-Holland Noord
Gelderse Vallei/Eemvallei
Almere (Flevoland)

N.B. Afhankelijk van de beleidsinzet en capaciteit van de
instellingen kunnen er satelliet-werkplaatsen ontstaan,
die gebruik maken van de infrastructuur (bestuurlijk, uitvoering, expertise) van de “hotspots”.

