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Van koerier naar
pionier
Kent u dit? Een onderwijs- of onderzoeksinstelling bedenkt een innovatie
en stelt de opbrengsten ter beschikking aan de overheid of aan bedrijven.
Of: een bedrijf of maatschappelijke instelling sluist een daar ontwikkelde
vernieuwing door naar het onderwijs om jonge mensen in aanraking te
laten komen met die innovatie. Ik noem dat koeriersdiensten: innovatieve
kennis verplaatsen we van A naar B in de hoop dat ze worden opgepakt.
Bij het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) geloven we in
plaats van in koerieren meer in samen pionieren: werken aan innovatiestrategieën voor een duurzame leefomgeving waarbij vanuit verschillende
perspectieven bijdragen worden geleverd. Met als startpunt steeds een
gezamenlijk geformuleerde probleemdefinitie en denkrichtingen voor
oplossingen. En met expertise, financiering en bijdragen van elke partij.
Om dan samen pionierend op zoek te gaan naar gewenste oplossingen
voor het probleem – met alle denkkracht van de betrokken partijen. Niet
in de laatste plaats die van jonge mensen in de context van hun opleiding.
Ik ben groot voorstander van pionieren! Over de afgelopen 4 jaar hebben
we op deze manier prachtige resultaten geboekt met het KCNL. Op het
gebied van circulaire landbouw, maatschappelijk natuurbeheer, voedselbossen, kruidenrijke graslanden, urban green, dak- en gevelvergroening,
gezonde en groene wijken… Pionieren betekent ook dat succes niet
vooraf vaststaat of opeisbaar is. Mislukken mag dan ook bij de KCNL-projecten. We vragen alle deelnemende partijen wel om onverminderde loyaliteit en betrokkenheid te laten zien en de opbrengsten te delen met alle
betrokkenen. En bij succes samen trots de resultaten zichtbaar maken.
De ontwikkeling van het KCNL, waaraan ik vanaf het allereerste begin
mocht bijdragen, was ook pionieren. En daarbij hoort dat je dan ‘s avonds
ook wel eens naar huis rijdt met teleurstelling of frustratie als het allemaal
minder snel lukt dan je zou willen. Met wat duwen en trekken samen met
anderen, lukte het steeds weer de vaart erin te krijgen en te houden.
Er zo samen de schouders onder zetten, daar krijg ik, net als iedereen
denk ik, veel energie van. Het staat er toch maar mooi, dit kenniscentrum: Krachtig, Concreet, Nieuwsgierig en Laagdrempelig. Met tientallen
projecten met even zovele deelnemers uit het mbo- en hbo-onderwijs,
overheid en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Op naar een
mooi vervolg!
Peter van Dongen,
Voorzitter stuurgroep KCNL
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