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INNOVATIE IN REGIONAAL WATERBEHEER

Voorwoord
Het was voor mij gelijk duidelijk: hier gaat iets bijzonders gebeuren.
De eerste bijeenkomst van de Community of Practice van het Leven met Water project
Dialoog over Water was voor mij een succes. Dat binnen een nieuwe groep zo snel
onderling vertrouwen kon groeien is een verdienste van de deelnemers zelf en de
voorbereiders.
Hoewel ik jammer genoeg niet alle bijeenkomsten heb kunnen bijwonen, heeft deze
positieve ervaring in de loop van het project zich verder ontwikkeld.
Het project is in meerdere opzichten vernieuwend:
Het onderwerp: samen leren aan de hand van praktijk ervaring en wetenschappelijke
theorieën over het communiceren bij complexe wateropgaven;
De werkwijze: een Community of Practice waarin aan de hand van cases kennis en
vaardigheden worden opgedaan;
De cases: naast voor de hand liggende cases vanuit het waterbeheer is ook gekeken naar
ervaringen in andere sectoren, zoals wijkvernieuwing;
De samenstelling van de groep: mensen met verschillende inhoudelijke achtergronden van
wetenschappers tot professionals uit de praktijk;
De wetenschappelijke verdieping: de wetenschappelijke theorieën zijn volgend geweest op
de praktijk ervaringen en daarmee verder verdiept;
De kennisoverdracht: gedurende het project hebben de deelnemers de verworven kennis en
vaardigheden toegepast in hun eigen praktijk en daarmee collega’s op weg geholpen.
Als je aan de deelnemers vraagt naar wat ze gewaardeerd hebben in het project noemen ze
vooral de toepasbaarheid van de inzichten in hun dagelijkse praktijk. “De ogenschijnlijke
eenvoud van de inzichten en de enorme impact daarvan op mijn praktijk is
verbazingwekkend”.
Die ervaring gunnen we iedereen. Hoewel dit niet goed over te brengen is in een
rapportage, is dit een zeer inspirerend verslag van de ervaringen van deze groep. Waarbij
het goed gelukt is om deze ervaringen te onderbouwen met een aantal wetenschappelijke
theorieën.
Het geheel maakt het de moeite waard om aandachtig te lezen en in uw eigen praktijk toe te
passen. Ik wens u een leerzame dialoog met deze rapportage toe.
Corné Nijburg
Programmamanagement Leven met Water
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Samenvatting
Al doende leren, al lerende doen, al lerende leren is de attitude die nodig is gedurende
transities, stelt DGW in haar visie op het waterbeleid in Nederland1. En deze attitude is het
onderwerp van het onderzoek ‘Dialoog over Water’. Dit onderzoek maakt deel uit van het
2

consortium ‘Leven met Water ’
Dialoog over Water onderzoekt ‘sociaal leren’ in het regionale waterbeheer. Het
uitgangspunt is dat sociaal leren – naast goede regelgeving en interventies in de markt –
noodzakelijk is voor competente besluitvorming. De vraag is hoe het regionale waterbeheer
in situaties met veel belanghebbenden de juiste maatregelen nemen als antwoord op
klimaatverandering en nieuwe Europese regels. Waterbeheerders hebben te maken met
medeoverheden, maar ook met belangenorganisaties en burgers en deze groepen brengen
ieder eigen kennis, belangen, onzekerheden en emoties in.
Het doel van het onderzoek is:
1. evaluaties en vergelijkingen van communicatievormen die gehanteerd worden binnen
concrete gebiedsgerichte implementatieprojecten;
2. analyses van omstandigheden, factoren en resultaten die door waterbeheerders
gehanteerde communicatievormen doen slagen of falen;
3. testen en het ontwikkelen van geschikte werkvormen voor participatie van burgers en
boeren bij het doorwerken van het actuele waterbeleid (WB21, Kaderrichtlijn, stroomgebiedplannen) in gebiedsgerichte projecten.
Voor het beantwoorden van deze vragen maakt Dialoog over Water gebruik van een
conceptueel kader. Dit kader komt voort uit wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve
systemen. Het kader toont de communicatie over en weer tussen elementen van kennis die
nodig is voor sociale leerprocessen.

waarden,
emoties,
willen

theorie,
weten

perceptie
van de omgeving,
kennen

actie,
kunnen

Figuur: Model van een cognitief wezen, dat handelt in zijn/haar omgeving
Dialoog over Water heeft de elementen van de figuur vertaald in ‘willen, weten, kennen,
kunnen’ en dit concept gebruikt voor haar onderzoek van het regionale waterbeheer.
Dialoog over Water richt zich op de ervaringen van professionals in het regionale
waterbeheer; met de nadruk op ervaring. De gedachte is dat communicatie en
besluitvormingsprocessen tijdens interventies in het regionale waterbeheer meer een
kwestie van vaardigheden is dan van het inzetten van de juiste tools.

1

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006 p. 43

2

Zie www.levenmetwater.nl
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Ook in de case studies zijn ervaringen van belanghebbenden onderzocht. De analyses en
conclusies zijn het resultaat van discussie binnen onze Community of Practice. Het
onderzoek is dus op twee niveaus uitgevoerd:
Het eerste niveau is dat van een Community of Practice bestaande uit professionals uit het
regionale waterbeheer en wetenschappers. De leden van de CoP hebben hun eigen
leerproces van twee jaar vorm gegeven en geanalyseerd. Zij werden daarbij gefaciliteerd
door een onderzoeksgroep van vier leden.
De tabel geeft een beeld van de samenstelling van de CoP.
Tabel
Soorten kennis aanwezig in de
Community of Practice

Aantal

Soort kennis

Organisatie

Operationeel waterbeheer

Waterschappen

5

Communicatie-advies

Waterschap

1

Beleidsvorming

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1

Agrarische belang

ZLTO

1

Natuurbelang

Natuur Zuid Holland

1

Wetenschap

Wageningen Universiteit (Communicatie en Innovatiestudies)

3

Training en advies

IPC Groene Ruimte, ARCADIS, CUR, KNHM

4

leden

Het resultaat hiervan is op verschillende manieren gemeten. Belangrijk waren de zelfreflecties en de theorievorming tijdens CoP bijeenkomsten. Daarnaast zijn door het
onderzoeksteam interviews afgenomen bij leden van de CoP in de eigen werksituatie. Ook
is een externe evaluatie uitgevoerd (door Leven met Water). Uit deze metingen blijkt dat de
kennis over besluitvorming en leerprocessen bij de leden van de CoP is toegenomen en dat
vragen die zij aan het begin hadden bevredigend zijn beantwoord. Een belangrijke vraag
was bijvoorbeeld hoe waterbeheerders om moeten gaan met emoties van ingelanden bij het
doorvoeren van plannen.
Ook is er sprake van doorwerking van deze kennis binnen de eigen organisaties. Zo wordt
het conceptueel kader door meerdere leden binnen eigen vergaderingen toegepast en zijn bij
waterschappen naar aanleiding van CoP analyses besluitvormingsprocessen over projecten
of veranderingstrajecten aangepast.
Moeilijker te meten is de ervaring van het leren. Uit de ervaring van CoP leden bleek dat het
proces soms moeilijk was, maar ook inspirerend en verrijkend. Enkele uitspraken van leden:
§ Het onderzoek zorgt voor ruimte voor reflectie op eigen werk en praktijk; deze reflectie moet je
actief organiseren;
§ Het kunnen uitleggen van gevoeligheden over communicatie;
§ Helpt bij de onderbouwing van keuzes (analyse instrument); welke actie geeft welke reactie;
§ Training in het voeren van de dialoog en het organiseren van de dialoog;
§ Heeft verschillende manieren van kijken opgeleverd;
§ Goede balans tussen brengen en halen van kennis (gratis advies);
§ De CoP geeft meer energie dan het kost.
Het tweede niveau van onderzoek was het analyseren van cases in de praktijk. De CoP heeft
in totaal zes cases onderzocht. Deze cases werden door leden van de CoP zelf geselecteerd
en voorbereid. In de praktijk bezocht de CoP een case in het veld en werden sleutel
belanghebbenden geïnterviewd. De interviewresultaten werden met behulp van het
conceptuele kader geanalyseerd. Zo nodig werden apart literatuurstudies verricht of extra
interviews uitgevoerd door leden van de onderzoeksgroep.
De tabel geeft een overzicht van de cases en van de belangrijkste lessen van de CoP.
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Tabel: Casestudies en lessen voor de CoP
Naam en

Type interventie

CoP lessen

Etten-

Experiment met blauwe diensten.

Discussie over de vraag of compensatie voor periodieke natte

Leur.

Waterschap en boeren onderhandelen over

percelen wel op zijn plaats is. Het gaat immers om een

Water-

compensatie voor de opvang van overtollig

natuurlijke conditie, omdat de percelen toch al laag liggen.

schap

water op boerenland tijdens natte perioden.

Discussie over de beperkte leerwaarde van experimenten,

Brabant-

Het resultaat moet onderbouwing voor

omdat het op ad hoc basis plaatsvindt en de participatie

se Delta

beleid en opschaling opleveren.

beperkt is.

organisatie

Behoefte van de CoP aan theorie en een kader om de cases te
analyseren.
Presik-

Rehabilitatie programma van een

De emotionele lading van discussies over de woonomgeving is

haaf.

probleemwijk. Zowel vernieuwing van

groter dan die bij waterbeheerinterventies.

Arnhem

woningen als een sociaal-cultureel

Er is een grens aan de effectiviteit van teveel overlegorganen.

programma. Veel aandacht voor

Toepassing van parallel denken methode van de Bono voor

communicatie en participatie met

case studie analyse inclusief aandacht voor emoties werkt

wijkbewoners.

goed.

Obdam.

Creatie van 11 ha. retentiegebied door het

Het resultaat kwam er na jaren van deliberatie. De retentie is

Hooghee

hoogheemraadschap op initiatief van

vanuit wateroogpunt niet optimaal (want het ligt niet in het

mraadsc

bollentelers. Moeilijke discussies over

diepste punt) maar zonder de combinatie van functies was de

hap

normen en wensen tussen belanghebbenden.

retentie waarschijnlijk niet gerealiseerd. Het

Hollands

Het resultaat is een retentie die deze functie

hoogheemraadschap leerde dat grondposities essentieel zijn en

Noorder-

met wonen aan water, natuur en recreatie

dat een dominante expert rol in dit soort multistakeholder

kwartier

combineert.

processen averechts kan werken.

Water-

Dit waterschap implementeert een ‘Investors

Het gat beleid-uitvoering wordt sterk beleefd op de werkvloer:

schap

in People’ programma binnen haar eigen

- De relatie met beleidsmedewerkers is relatief zwak, ze

Velt en

organisatie. De werknemer staat voorop. Eén

hebben weinig invloed op plannen en begrijpen er ook weinig

Vecht

van de doelen is om het gat tussen beleid en

van.

uitvoering te verkleinen. De mensen van de

- O&B medewerkers voelen zich verbonden met de agrarische

onderhouds- en beheersdienst zien

ingelanden. Het valt ze daarom moeilijk om over

voordelen in het IiP programma en

natuurvriendelijk beheer te communiceren

waarderen de inzet van het waterschap op

- De combinatie van communiceren in het veld met

dit gebied, maar zijn minder positief over de

handhaving leidt tot problemen.

uitwerking dan het management.
Nieuwe

De Nieuwe Driemanspolder is een

De metafoor van de tweetrapsraket kwam op in de discussie.

Drieman

agrarische polder in transformatie. Al 40 jaar

Het hoogheemraadschap heeft voor de onderhandelingen met

s-polder.

worden er plannen gemaakt. De plannen

de provincie en de gemeenten over functies en financiering

Hooghee

voor een retentie/bergingsgebied in

veel tijd en energie nodig gehad. Zoveel dat in de tweede trap,

mraadsc

combinatie met recreatie zijn nu

namelijk de participatiefase er nauwelijks nog ruimte voor

hap van

vergevorderd. Een aantal boeren zullen weg

verandering was. Deze fase is daarmee verworden tot

Rijnland

moeten. Het participatieproces is onder grote

smeermiddel om de plannen te laten accepteren bij de

belangstelling gestart, maar eindigt met

bevolking. Bij de agrariërs schept deze situatie een gevoel van

vragen over de beïnvloedingsruimte van de

gebrek aan respect en bitterheid.

deelnemers. Deze is kleiner dan verwacht.
Feedback hierover naar het hoogheemraadschap leidde tot de
erkenning dat dit soort porcessen anders ingericht moeten
worden.
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Emscher

De rivier de Emscher was het open riool van

De kracht van de lange termijn visie voor de Emscher en de

Genos-

het noordelijke Ruhr gebied. Riolering was

grote rol van het waterbeheer op een sociaal economische

senschaft

niet mogelijk vanwege de verzakkingen

verbeteringsprogramma voor de regio trof de CoP.

Essen

(soms 20 meter) als gevolg van mijnbouw.

Om het ambitieuze programma uit te voeren is een goede

Duits-

Nu de mijnbouw afloopt wordt het

relatie met gemeenten cruciaal en in de Duitse situatie is deze

land

opknappen van de rivier gekoppeld aan de

relatie geïnstitutionaliseerd (gemeenten zijn mede bestuurders

sociaal-economische verbetering van de

van het Genossenschaft).

regio. Een 4 miljard kostend programma

Ook was er veel aandacht voor culturele activiteiten

wordt uitgevoerd.

georganiseerd door de waterbeheerder.

De belangrijkste conclusie van de case studies is dat er geen objectieve maatstaf bestaat voor
succes of falen. Niet voor de manier waarop een planvormingsproces verloopt en niet hoe
een eindresultaat in het veld eruitziet. In situaties van wederzijdse afhankelijkheid (en die
situatie doet zich voor bij interventies in het waterbeheer) hebben belanghebbenden ieder
eigen criteria voor succes en men kan alleen de eigen doelen bereiken als de anderen ook
hún doelen of een gedeelte daarvan bereiken. Een technisch optimale oplossing zal dus
vrijwel nooit gerealiseerd worden, hoewel als er natte voeten ontstaan, men het er wel over
eens zal zijn dat de interventie mislukt is. De consequentie hiervan is dat waterbeheerders
meer te winnen hebben bij het inbrengen van hun belang in collectieve planvormings- en
ontwerpprocessen dan – wat nog vaak gebeurt – eerst zelf een technisch plan te maken om
dat daarna aan de regio te presenteren. Omgaan met emotie van belanghebbenden is dan
niet een kwestie van draagvlak creëren (zoals het nu nog vaak wordt gezien) maar is deel
van competente besluit- en planvorming. Afwisseling van aandacht bij belanghebbenden
voor willen (de emotie kant), weten (de theorie kant), kunnen (de praktische actiekant) en
kennen ( de observatie van de omgeving kant) verdiept leerprocessen en maakt
besluitvorming competenter.
Het blijkt in de Nederlandse praktijk moeilijk om de scheiding tussen planvorming binnen
de overheid aan de ene kant en participatie van betrokkenen aan de andere kant te slechten.
Veel energie zit in onderhandelingen over functie, geld en taken tussen overheden. Het
creëren van draagvlak achteraf, vaak door de inzet van communicatietools, wordt dan vaak
een onmogelijk opgave. Hierdoor is de beïnvloedingsruimte van belanghebbenden zo klein
dat het de vraag is of participatie nog wel een nuttig doel dient. Deze scheiding is te
doorbreken door in processen ruimte te creëren voor leergemeenschappen en reflectie. Een
Community of Practice is een voorbeeld van een ruimte voor reflectie, maar er bestaan ook
andere methoden. Deelnemers aan leerprocessen doorsnijden diagonaal de grenzen die
bestaan tussen overheden, belangen en sectoren en verhogen de kwaliteit van de plan- en
besluitvorming, zonder afbreuk te doen aan formele verantwoordelijkheden van
deelnemende organisaties.
Leerprocessen die niveaus en schalen doorsnijden zijn in het Nederlandse waterbeheer
noodzakelijk. Deels omdat kennis nodig is vanwege de urgentie van klimaatadaptatie, maar
ook omdat in het waterbeheer schaalproblemen spelen die met lokale processen niet op te
lossen zijn. Een retentiegebied wordt vaak aangelegd ten behoeve van stadsbewoners
benedenstrooms.
Tijdens ons bezoek aan de Emscher Genossenschaft bleek ons dat het moderne waterbeheer
zich uitstrekt van promotie tot de initiatie van sociaal culturele activiteiten, juist om een
kennisbasis te verkrijgen die zowel politiek als concreet tijdens interventies nodig is.

110305/OF7/143/000071/MR
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HOOFDSTUK

1

Inleiding

Het Nederlandse waterbeheer bevindt zich in een veranderingsproces. De druk om oude
routines aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en aan nieuwe Europese
regelgeving is groot. Het is interessant om te zien hoezeer er in het werkveld
geëxperimenteerd wordt en hoe innovaties vorm krijgen. In dat kader is in 2005 het
onderzoek ‘Dialoog over Water’ gestart. Dit onderzoek richt zich op innovatie in het
regionale waterbeheer. Uitgangspunt van het onderzoek is dat het innovatieve vermogen
van de watersector toeneemt als er aandacht is voor leerprocessen. Wij spreken dan over
sociaal leren.
Dit rapport doet verslag van het onderzoek ‘Dialoog over Water’. Centraal in het onderzoek
is een Community of Practice (CoP) of leergemeenschap. In deze CoP zijn zowel
professionals als wetenschappers vertegenwoordigd. Binnen de CoP probeerden wij theorie
en praktijk van sociaal leren in het regionale waterbeheer met elkaar te verbinden. Dit
rapport doet daar verslag van. En ook dit rapport verbindt verslagen van casestudies met
een wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek.
Dit inleidende hoofdstuk beschrijft de aanleiding van het onderzoek. De daaropvolgende
hoofdstukken zijn verslagen van CoP bijeenkomsten. Op deze manier doen we verslag van
onze case studies en tegelijkertijd beschrijven we het leerproces in de CoP zelf.
We sluiten dit inleidende hoofdstuk af met een definitie van innovatie en een beschrijving
van de door ons gehanteerde onderzoeksmethoden.

1.1

AANLEIDING EN DOEL
Rond de eeuwwisseling is er sprake van een trendbreuk in het waterbeheer van Nederland.
Het advies van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw wordt omgezet in het voornemen om
Nederland in 2015 ‘op orde’ te brengen. Dit betekent dat er dan voldoende ruimte voor
water zou moeten zijn en dat watersystemen voldoende veerkrachtig zijn om onverwachte
gebeurtenissen op te vangen. Algemeen wordt gesproken van een trendbreuk of van een
paradigmawijziging. In december 2000 neemt het Europese Parlement bovendien de
Kaderrichtlijn Water (KRW) aan. Deze richtlijn stelt dat alle Europese wateren in 2015 in een
‘goede ecologische toestand’ moeten verkeren. Er liggen dus ambitieuze beleidsvoornemens
en er gelden nieuwe spelregels.
Deze opgaven vragen veel van de waterbeheerder. En het is duidelijk dat dat met de oude
routines niet zal lukken. Daarom is nieuwe kennis nodig binnen de sector en zal de
waterbeheerder in contact moeten treden met andere partijen dan zij gewend is. De aanleg
van een grote retentievoorziening loopt heel anders dan het aanpassen van een gemaal, om
maar eens een voorbeeld te noemen. Er is kennis van de plaatselijke grondmarkt, ruimtelijke
ordening en multifunctionele inrichting nodig en onderhandeld zal moeten worden met
grondbezitters, medefinanciers en de ontwerpers van multifunctionele voorzieningen.

110305/OF7/143/000071/MR
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Daarnaast wil de Nederlandse burger in toenemende mate meepraten en meebeslissen over
de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Het waterbeheer wordt een zaak van
burgers die op actieve wijze in dialoog treden met experts en bestuurders.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat reageert op deze ontwikkelingen door middel van
haar “Waterkoers” (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006). Dit beleidsdocument
beschrijft de transformaties die nodig zijn om aan de beschreven opgaven te voldoen.
In de praktijk van het regionale waterbeheer wordt inmiddels druk geëxperimenteerd. Het
is boeiend om te zien hoe – op kleine schaal – nieuwe vormen van waterbeheer ontstaan.
Een uitgangspunt van ons onderzoek is om te leren van lessen uit de praktijk. Wij
observeren experimenten, geven er met behulp van theorieën over sociaal leren betekenis
aan en proberen er lessen uit te trekken. Deze lessen houden wij praktisch, het is de
bedoeling dat zij de praktijk informeren en verbeteren.
Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen van ‘Dialoog over Water:

Een bijdrage leveren aan:
1. een verbeterde implementatie van KRW en WB21. Door de co-creatie van nieuwe
kennis die zowel recht doet aan professionele expertise als aan de
ervaringskennis van betrokkenen, wordt de dialoog over het complexer
wordende waterbeheer verbeterd;
2. publicaties over ervaringen met vormen van dialoog uit het werk van
waterbeheerders.

Het realiseren van:
1. evaluaties en vergelijkingen van communicatievormen die gehanteerd worden
binnen concrete gebiedsgerichte implementatieprojecten;
2. analyses van omstandigheden, factoren en resultaten die door waterbeheerders
gehanteerde communicatievormen doen slagen of falen;
3. testen en het ontwikkelen van geschikte werkvormen voor participatie van
burgers en boeren bij het doorwerken van het actuele waterbeleid (WB21,
Kaderrichtlijn, stroomgebiedplannen) in gebiedsgerichte projecten.

1.2

DE COMMUNITY OF PRACTICE
De kern van ons onderzoek is een Community of Practice (CoP) of een leergemeenschap van
zestien leden. In deze gemeenschap brengen we sociaal leren in de praktijk. Aan de ene kant
door aandacht te besteden aan concrete ervaringen in het veld en aan de andere kant door
expliciet aandacht te schenken aan de leerervaringen binnen onze gemeenschap zelf. De
gemeenschap omvat verschillende soorten kennis (zie tabel 1.1 en bijlage 1).

Tabel 1.1
Soorten kennis aanwezig in
onze Community of Practice

Aantal

Soort kennis

Organisatie

Operationeel waterbeheer

Waterschappen

5

Communicatie-advies

Waterschap

1

Beleidsvorming

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1

Agrarische belang

ZLTO

1

Natuurbelang

Natuur Zuid Holland

1

Wetenschap

Wageningen Universiteit (Communicatie en Innovatiestudies)

3

Training en advies

IPC Groene Ruimte, ARCADIS, CUR, KNHM

4
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De CoP bijeenkomsten blijken vanaf het begin een kwaliteit te hebben die maakt dat
deelnemers graag komen en actief meedoen. Deelnemers hebben het over ‘ont-moeten’. Er is
een omgeving gecreëerd waarin onderwerpen aan bod komen waarvoor normaal geen
aandacht is. Deelnemers stellen vragen als:
§ Hoe leer ik leren van elkaar?
§ Ben ik in staat om mensen te raken? Vanuit de gedachte van de ander?
§ Hoe kunnen projecten pragmatisch beter lopen? Kun je met een theoretisch kader tot
aanbevelingen komen?
§ Bestaan er theorieën over communicatie in beleidsprocessen en kunnen wij deze mee-ontwikkelen
voor onze praktijk?
§ Hoe ga je om met gebiedsprocessen en stakeholders?
§ Hoe leer je van de praktijk?
§ Hoe vertaal je beleid naar de werkvloer van de eigen organisatie?
§ Wat is de rol van een Community of Practice in transformatie- en leerprocessen?
§ Waar zit inspiratie en kennis van communicatieprocessen?
§ Hoe ga je om met de media in interventies?
§ Kunnen we van sectoren buiten de eigen water sector leren?
§ Wat zijn lessen uit de praktijk van het regionale waterbeheer voor het landelijke beleid ten aanzien
van participatie?
§ Hoe voer je goede interviews met stakeholders uit en hoe analyseer je de resultaten?
§ Hoe werkt transformatie in de praktijk?
De CoP is in twee jaar elf keer bij elkaar gekomen en in deze periode heeft zich een
vertrouwde en hechte onderzoeks- en leergemeenschap gevormd. In hoofdstuk 7 wordt
verslag gedaan van de externe evaluatie van de CoP.
Een uitgangspunt van het onderzoek ‘Dialoog over Water’ is dat geslaagde innovaties of
transformaties het resultaat zijn van constructies van belanghebbenden die, al dan niet
noodgedwongen, samen zijn gaan werken om een probleem op te lossen. In de volgende
paragraaf wordt dit uitgangspunt uitgewerkt.

1.3

INNOVATIE, TRANSITIE EN LEREN
Wat wordt in de context van het onderzoek ‘Dialoog over Water’ met innovatie bedoeld?
Innovaties ontstaan volgens Latour (1987) uit de wisselwerking tussen techniek en actoren
in een netwerk. Alleen door de vertaling door actoren van hun belang in de innovatie
krijgen de technische aspecten vorm. Leeuwis (2004) definieert innovatie als ‘een nieuw
patroon van coördinatie tussen mensen, technische hulpmiddelen en natuurlijke
fenomenen’.
Deze omschrijvingen staan haaks op het nog veel gehanteerde beeld van de slimme
uitvinder (of het briljante team) die een idee heeft. Het verschil tussen het begrip van Latour
en het beeld van de uitvinder is dat bij de uitvinder communicatie na innovatie nodig is (om
draagvlak te verkrijgen) en dat volgens Latour innovatie voortkomt uit communicatie.
DG Water heeft het ook over innovatieprocessen, alleen op de schaal van de gehele
watersector en zij noemt dat transitie (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006). Ook
binnen een transitie is sprake van wisselwerkingen tussen meerdere elementen: “In een
maatschappelijke transitie werken technologische, economische, sociaal-culturele , bestuurlijkorganisatorische en ecologische mechanismen op elkaar in” (p. 7).
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Vanwege de complexiteit van dit soort innovatie- en transitieprocessen verandert het
karakter van overheidssturing. De overheid moet afstappen van “top down gedetailleerd
regelen naar ruimte bieden binnen stimulerende kaders” (p. 7).
Leren en experimenteren zijn belangrijk elementen van overheidshandelen tijdens transities:
“Opereren in transities vergt een lerende attitude. Alleen als bewust wordt geregistreerd en
geanalyseerd of het handelen juist en effectief is, kan kwaliteit worden geleverd. Al doende leren, al
lerende doen, al lerende leren.” (p. 43).
In het onderzoek Dialoog over Water richten we ons op de communicatiekant van
innoveren en op leerprocessen van transities. Dat aandacht voor innovatie nodig is blijkt
ondermeer uit de Decembernota 2006 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006b). Het
woord innovatie komt er 83 keer in voor.

1.4

METHODEN VAN ONDERZOEK
Het onderzoek Dialoog over Water bestaat uit twee niveaus:
Het eerste is dat van de case studies. Het proces van interventies in het waterbeheer wordt
geanalyseerd doormiddel van de volgende activiteiten:
1

Keuze van cases door de leden van de CoP. Cases zijn verbonden met één van de leden
van de CoP. Met deze ‘case eigenaar’ wordt een stakeholder analyse uitgevoerd en
wordt een veldbezoek georganiseerd. Om te profiteren van ervaringen uit een andere
sector is een bezoek gebracht aan een wijkverbeteringsproject in Arnhem. Dit bezoek is
door de onderzoeksgroep met een communicatieadviseur van de gemeente Arnhem
georganiseerd. Om dezelfde reden is ook een bezoek aan de Emscher Genossenschaft
in Essen Duitsland gebracht.

2

Het uitvoeren van een veldbezoek en het interviewen van de belangrijkste
stakeholders door leden van de CoP. De interviews zijn semi-gestructureerd. Dat wil
zeggen dat er geen strakke vragenlijst is, maar dat relevante onderwerpen wel aan bod
komen. Over deze onderwerpen in hoofdstuk 7 meer.

3

Verwerking en analyse van de interview resultaten volgens een conceptueel kader (zie
hoofdstuk 7).

4

Door de onderzoeksgroep wordt literatuur over de case bestudeerd.

5

Verslaglegging van de case op basis van het verzamelde materiaal. Samenvattingen
van deze verslagen zijn in dit rapport opgenomen (zie de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6 en
8)

6

Terugkoppeling van de analyseresultaten naar de geïnterviewden.

7

Evaluatie interview door leden van de onderzoeksgroep met de ‘case eigenaar’ over de
doorwerking van het CoP bezoek in de eigen organisatie.

Het tweede niveau van het onderzoek bestaat uit het volgen van het leerproces binnen de
CoP zelf. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor theorievorming op grond van de
observaties van de cases en voor de eigen leerprocessen. Ook wordt de impact van de CoP
op de werksituatie van de leden beoordeeld. Dit geschiedt door middel van interviews van
de leden binnen de werksituatie. De CoP is tenslotte door het consortium Leven met Water
geëvalueerd door middel van het bespreken van een aantal vragen in de CoP.
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1.5

LOCATIE VAN COP-BEZOEKEN EN LEESWIJZER
Figuur 1 toont de locatie van de case studies. De nummers geven de volgorde van de CoP
bezoeken aan, tevens corresponderen ze met de hoofdstukken in dit rapport. Het bezoek
aan Wageningen vond plaats aan de universiteit. Daar is een dag besteed aan de uitdieping
van het theoretisch kader en aan de evaluatie van de CoP. In hoofdstuk 7 wordt hiervan
verslag gedaan.
In hoofdstuk 9 presenteren wij conclusies.
Figuur 1.
Locaties
van casestudies
met
hoofdstuk
nummers
in dit
rapport

Informatie over het onderzoek is ook te vinden op onze website:
http://www.traverse.nl.sharepointsite.com/Traverse/Platforms/Leven%20met%20Water/CoPwaterdi
aloogopenbaar/default.aspx. (Gemakkelijker is het waarschijnlijk om via de site van ‘Leven met
Water’ door te klikken naar “Dialoog over Water” of door te googelen.
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HOOFDSTUK

2

Blauwe diensten in

Etten-Leur

Op 30 maart 2005 gaat de CoP voor het eerst op stap. We ontmoeten elkaar in een bijgebouw
van het waterschap Brabantse Delta. In het zaaltje zijn waterschappers en boeren aanwezig
die betrokken zijn bij de waterberging van Etten-Leur. Het gaat om een experiment over
compensatie van landbouwers die hun land af en toe laten overstromen; zogenaamde
blauwe diensten. Na inleidingen over het project worden aanwezigen geïnterviewd. Dit
hoofdstuk geeft een beeld van de case en sluit af met een verslag van de discussie in de CoP.

2.1

WATERBERGING BIJ ETTEN-LEUR
Twee kleine watergangen veroorzaken overstromingen in het stedelijk gebied van EttenLeur. Om dit probleem op te lossen wordt gezocht naar mogelijkheden voor retentie
bovenstrooms. De Provincie wilde waterberging in het kader van de Reconstructie, maar het
waterschap heeft gekozen voor de ‘draagvlak systematiek’3. Het gaat in eerste instantie maar
om 22 ha. ‘Wij zijn daarbij wel geïnteresseerd in de periode na 2008’. Het waterschap kiest voor
een strategie van compensatie aan boeren die op laaggelegen gedeelten wonen die veelal
toch al onderlopen bij hoog water. Het gaat dus om een blauwe dienst door het extra laten
overlopen van het gebied. Deze bedrijven liggen in oude vennen die in de jaren 60 van de
vorige eeuw zijn drooggelegd en dus van nature laag liggen.
Er is door het waterschap veel nadruk gelegd op het experimentele karakter van het project.
Voor Etten Leur is gekozen, omdat de relatie tussen de boeren en het waterschap goed is;
beter dan in andere gebieden. Waarom de relaties goed zijn ligt voor een deel aan de locale
cultuur – ‘het kan van gemeente tot gemeente verschillen’. Ook ligt het aan het landgebruik, zo
zullen boomtelers bijvoorbeeld minder toeschietelijk zijn om hun gronden als retentie in te
zetten. Maar men denkt ook dat eerdere projecten - met als positieve uitschieter het Benelux
Waterconserveringsproject - veel goeds hebben gedaan in de vertrouwensrelatie. Binnen dit
programma is buitengewoon veel tijd besteed aan overleg. Dat was in het begin moeilijk: “de
eerste keer krijg je de ellende van 10 jaar over je heen”, maar je leert je op den duur in te leven in
de situatie van de ander. Dit inlevingsvermogen is cruciaal, want pas dan kan er een
werksfeer ontstaan, waarin goed zaken te doen is.

3

Cursief gedrukt zijn citaten uit interviews
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Een discussiepunt was de vraag waarom boeren die op traditioneel natte plekken zitten –
zoals in Etten-Leur in de vennen die in de jaren 60 zijn ontwatert – eigenlijk gecompenseerd
moeten worden. Is dit een vorm van solidariteit? Deze vraag heeft veel aspecten,
bijvoorbeeld een schaalaspect. Waarom zou Europa, of Duitsland, of Frankrijk eigenlijk
Nederland steunen bij de gevolgen van klimaatveranderingen? Nederlanders zijn toch zelf
in de delta gaan wonen?

2.2

HET PILOT PROJECT
Het project is als pilot opgezet. Het doel is om 22 ha waterberging te realiseren, liefst in een
multifunctioneel grondgebruik; dus bijvoorbeeld boeren- of natuurland dat af en toe mag
overstromen.
Het begon met de vraag naar de streek (in de vorm van een avondbijeenkomst waar veel
mensen kwamen) “willen jullie meedoen?”. Dat bleek het geval. Voorwaarde was dat alles op
vrijwilligheid en op een zakelijke basis geschiedt. Er is een kerngroep gevormd bestaande
uit mensen uit de streek. Deze kerngroep volgt het proces op de voet.
Het waterschap heeft op grond van eigen inventarisaties (bijv. hoogtelijnen) kaarten
getekend met gebieden waar retentie volgens haar mogelijk en effectief is; een zogenaamde
inundatiekaart. Vervolgens is aan agrariërs uit het gebied gevraagd om op de kaart aan te
geven waar men retentie zou wensen. De gevolgen van de in te richten retentiegebieden
voor de effectiviteit van de waterberging worden door het waterschap berekend.
De volgende stap is een onderhandelingsproces tussen waterschap en
grondeigenaren/gebruikers. Het resultaat daarvan moet een contract worden waarin een
vergoeding wordt genoemd en waarin de voorwaarden voor alle partijen zijn beschreven.
Het gaat in de eerste plaats om een experiment in een klein gebied, waarmee de vraag moet
worden beantwoord of het zinvol en mogelijk is om retentiecontracten tussen boeren en
waterschap te sluiten. Mocht dit lukken dan moeten nog andere aspecten onderzocht
worden, zoals de vraag of de contracten niet botsen met Europese regelgeving.
Uit de discussie blijkt dat een belangrijk verschil tussen het waterschap Brabantse Delta en
andere waterschappen (polders, langs grote rivieren) is dat de keuze van retentiegebieden
in het pilot project redelijk flexibel is. Als de ene boer niet wil dan kun je bij wijze van
spreken naar de buurman stappen. Deze mate van flexibiliteit is niet overal mogelijk, langs
de Overijsselse Vecht zijn bijvoorbeeld alleen heel specifieke locaties als retentie in te zetten.
Je moet dan echt met de grondeigenaren van die locaties tot overeenstemming komen.

De jurist: Dit soort van pilots kost veel voorbereidingstijd en het is de vraag of er algemene lessen uit
getrokken kunnen worden, want iedere locatie heeft haar specifieke uitzonderingen en behoeften, zodat
het opschalen van onderzoeksresultaten moeilijk wordt. Bovendien is het te vrijwillig allemaal, voor
het realiseren van retentie heb je wel een stok achter de deur nodig. Ik ben niet erg enthousiast over
deze aanpak, maar ik moet toegeven dat er niet veel alternatieven mogelijk zijn, want er is geen geld
om bijvoorbeeld zelf als waterschap land te kopen.
De beleidsmaker: Dit soort van projecten heeft een zeer goede voorbereiding nodig. Maar hier zit
natuurlijk wel een spanning, omdat dit project juist draait om een ‘learning by doing’ aanpak, Je zult
toch op z’n minst van te voren het huiswerk goed gedaan moeten hebben; je moet weten wat de
mogelijkheden en regels zijn en duidelijkheid hebben over je eigen belang in het proces en het
eindresultaat.
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2.3

VERDER ONDERZOEK
Op verzoek van het DUWA-programma, waar het waterbergingsproject van Etten-Leur
onder valt, wordt er extra onderzoek gedaan (van Buuren 2007). De kernvraag hierbij is of
het experiment in Etten-Leur tot verandering leidt in de relaties tussen de betrokkenen. Zijn
er verschuivingen merkbaar in verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld doordat boeren taken
van het waterschap overnemen? Ontstaan er nieuwe praktijken? Ontstaat er meer
vertrouwen tussen de partners? Het richt zich voornamelijk op de vraag in welke mate de
wens ‘om problemen daadwerkelijk en effectief en met elkaar op te lossen’ zich heeft
verankerd in het bewustzijn en het handelen van alle direct betrokken actoren. Het
onderzoek maakt gebruik van de resultaten van het bezoek van de CoP en daarnaast
worden 15 extra interviews gehouden.

Tabel 2.2
Belanghebbenden bij het
experiment

Stakeholder

Rol

Direct belang

Waterschap

Afnemer van een ‘blauwe

Het voorkomen van wateroverlast via het

Brabantse Delta

dienst’ en leiding geven

bergen en vasthouden van water en het

aan het project

laag houden van de kosten

Grondeigenaren

Potentiële aanbieder van

Agrarisch ondernemer kunnen zijn en

(voornamelijk

een ‘blauwe dienst’

blijven en het vergroten van de

agrariërs)

winstgevendheid van het eigen bedrijf

ZLTO, inclusief de

Meedenken via kerngroep

Het in stand houden van een breed agri-

afdelingen Etten-Leur

en het verlenen van

business complex, daaruit voortvloeiend:

en Rucphen

instemming

het oplossen van problemen met
wateroverlast via een systeem van
vrijwillige diensten en vergoedingen

Gemeente Etten-Leur

Meedenken en adviseren

Het voorkomen van wateroverlast in de

Provincie Noord-

Meedenken en adviseren

Het voorkomen van wateroverlast

Projectleiding en

Het (tegen betaling) leveren van kennis en

advisering

adviezen

stedelijke omgeving van Etten-Leur
Brabant
Adviseurs

De uitkomst van dit onderzoek – dat begin 2007 afgerond werd - is dat door het
experimentele karakter de kennis en de betrokkenheid van stakeholders is toegenomen. Ook
kent men elkaar beter en is het gemakkelijker om goede afspraken te maken. De wil om in
samenwerking problemen op te lossen is toegenomen.
Er worden ook vraagtekens geplaatst. Het waterschap geeft aan dat er ook intern, tussen de
verschillende afdelingen, veel is geleerd van en over elkaar. Dit leerproces heeft echter geen
structurele basis en kan dus snel verwateren. Verder blijkt het lastig te zijn om mensen
buiten de kring van nauw betrokkenen mee te laten delen in de leerervaringen die zijn
opgedaan. Dit geldt zowel voor minder nauw betrokkenen binnen het waterschap (de op
papier hoge kosten van het project en de minder makkelijk zichtbare voordelen in de
praktijk spelen hierin een belangrijke rol) als voor individuele agrariërs (ook de ZLTO geeft
aan hier moeite mee te hebben). Verder ervaren agrariërs dit project als een op zichzelf
staande activiteit en hebben de meesten van hen negatieve ervaringen met het waterschap
bij andere projecten, waarbij niets wordt overlegd en maar slecht naar hun problemen wordt
geluisterd. Een voorbeeld hiervan is de agrariër die benaderd wordt om zijn velden als
retentie in te zetten en tegelijkertijd problemen heeft met een andere afdeling van het
waterschap over duikers die de drainage moeten bevorderen.
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Binnen het experiment is het vertrouwen in het waterschap gegroeid, maar dat vertrouwen
is fragiel en geldt niet voor alle activiteiten van het waterschap.

2.4

LESSEN VAN DE COP
Het houden van de interviews en de analyse daarna gaat nog onwennig en er zit weinig
samenhang in. Sommige leden kennen de problematiek van blauwe diensten al uit de eigen
praktijk en vragen zich af wat de toegevoegde waarde is van deze case voor henzelf. Zij
spreken de wens uit om de volgende keer op bezoek te gaan bij een project buiten de
waterbeheersector.
De behoefte blijkt sterk om meer te weten over meningen en gezichtpunten van alle
betrokkenen rond een interventie. Er is aandacht nodig voor empathie of
inlevingsvermogen in communicatieprocessen. Het gaat om de vraag hoe organisaties, zoals
waterschappen, het belang van anderen ‘invoelen’. Uit de interviews van de morgen blijkt
dat de perspectieven van deelnemers in hetzelfde project aanzienlijk van elkaar verschillen.
De ZLTO vertegenwoordigers hebben een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld de
projectleider of de jurist. Is het mogelijk om tot zinvolle innovatie te komen als deelnemers
zo’n verschillende kijk hebben?
Om de samenhang te verbeteren en om in te gaan op vragen over empathie en diversiteit
van perspectieven is er een conceptueel kader nodig.
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HOOFDSTUK

3

Wijkverbetering in

Arnhem

Onze leergemeenschap heeft de wens om meer te weten te komen over invoelingsvermogen, ook wel ‘empathie’ genoemd. De vraag is hoe je als organisatie de gevoelens en
emoties van belangengroepen kunt leren kennen en hoe je daar mee om gaat. In de praktijk
hebben waterbeheerders nog wel eens de neiging om discussies ‘zakelijk’ en ‘technisch’ te
willen houden en weinig open te staan voor de emotionele kant van de zaak. Om meer over
dit onderwerp te weten te komen, zijn we naar een stadsvernieuwingsproject gegaan. De
keuze viel op de wijk Presikhaaf in Arnhem4.

Presikhaaf is één van de probleemwijken die in het beleid van het ministerie van VROM
extra aandacht krijgt. De wijk werd in 1949 - 1953 aangelegd en was in eerste instantie
een voorbeeld van moderne woningbouw. Aan het begin van de 21ste eeuw zijn zowel
de verschillende buurten als het winkelcentrum aan een flinke opknapbeurt toe. Want
Presikhaaf kent de klassieke problemen van een naoorlogse wijk. Kenmerkend is de
eenzijdige samenstelling van de deels kansarme bevolking. Er wonen een 60-tal
nationaliteiten in Presikhaaf en ongeveer de helft van de bevolking is allochtoon. Het
winkelcentrum - dat in de 70er jaren model stond als één van Europa’s modernste - maar
nu beheerst wordt door winkeldiefstal en vandalisme, heeft investeringen nodig om
klanten te blijven trekken. Een ontwikkelingsplan geeft richting aan de vernieuwing van
Presikhaaf. De maatregelen die worden voorgesteld voor woningen, winkels, park en de
mensen, moeten helpen Presikhaaf weer tot een van de prettigste wijken van Arnhem te
maken. Er wordt vanaf het begin met de bewoners gecommuniceerd, niet alleen over de
stadsvernieuwing, maar ook over hoe de wijk weer leefbaar gemaakt kan worden.

Nynke Verhoeven ontvangt onze CoP op een mooie voorjaarsdag. Zij introduceert ons in de
wijkproblematiek en vervolgens gaan we de straat op om mensen te interviewen. De
opdracht is om de mensen naar hún kant van het verhaal te vragen. Teams van twee
collega’s bezoeken bewoners, gemeenteambtenaren, wijkcentrummedewerksters en
medewerkers van woningbouwcorporaties. De vragen zijn geïnspireerd door een methode
die Nynke wel vaker gebruikt, de methode van Edward de Bono (1999).

4

Daarbij gesteund door het enthousiasme en de bereidwilligheid van Nynke Verhoeven, communicatie-

adviseur bij de gemeente.
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Deze methode maakt onderscheid tussen feiten en emoties van de geschiedenis en de
huidige situatie aan de ene kant, en positieve en negatieve inschattingen van de toekomst
aan de andere kant. Het is een methode die naar onze mening geschikt is om inzicht te
geven aan invoelingsvermogen.
De opdracht is om volgens deze methode de interviews te structureren. Het bezoek aan de
wijk en het praten met mensen uit de praktijk blijkt een inspirerende ervaring.

3.1

HEBBEN BURGERS INVLOED?
Hoofdrolspelers bij de herinrichting van Presikhaaf zijn de gemeente Arnhem, de
woningbouwcorporaties Vivare en Portaal, en de eigenaar en ontwikkelaar van het winkelcentrum Corio/Bouwfonds. De bewoners moeten hier in principe ook genoemd worden,
maar die zijn niet centraal georganiseerd. Je kunt beter zeggen dat ze betrokken worden,
dan dat ze een sturende rol spelen. In overleg met de andere partijen en de bewoners stelt
de gemeente de kaders, terwijl de woningbouwcorporaties en Corio/Bouwfonds het project
uitvoeren.
De bewoners van verschillende wijken reageren heel divers op de plannen. In één wijk zijn
de bewoners tegen de afbraak van de bestaande gebouwen en hebben een bewonersgroep
gevormd. In de andere wijk zijn de visies verschillend en heeft men zich niet georganiseerd.
De voorgenomen afbraak van beide wijken wordt toch als bedreigend ervaren en er is
bewust geprobeerd met de emoties om te gaan. Daartoe zijn twee overlegplatforms
opgericht:
1

Een klankbordgroep waarin verschillende instellingen, de gemeente en vijf bewoners
vertegenwoordigd zijn en waarin alle plannen worden besproken.

2

Het wijkplatform, dat fungeert als platform voor overleg met de gemeente; daarin
zitten vergadermensen met hart voor de omgeving.

Beide overlegplatforms zijn laagdrempelig; het was niet moeilijk om er lid van te worden.
Maar investeringen vooraf in een beter begrip van elkaars rollen is nauwelijks geschied.
Voorts betekende het dat de leden van de groepen niet representatief waren voor de
bewoners. De leden zijn beter opgeleid, meer betrokken, meer ervaren in vergadercultuur,
e.d. dan de gemiddelde bewoner. De allochtonen zijn in géén van de fora vertegenwoordigd. De grote aandrang vanuit de gemeente om een aantal allochtonen op te nemen, is
uiteindelijk door de voorzitter van de klankbordgroep onderuitgehaald met het argument
dat in de gemeenteraad zelf ook geen allochtonen zitten.
Er worden vele strijden gestreden in deze overleggroepen. Een belangrijke vraag is of ze zijn
ingesteld om de bewoners werkelijk invloed te geven op het gebeuren, of om het centraal
geleide proces te legitimeren. Er is, volgens leden, maar beperkt sprake van werkelijke
invloed. Het gaat eerder om het zoeken naar ruimte voor innovatie en compromis binnen
gestelde kaders. Zo’n renovatieproces is tenslotte niet alleen een kwestie van de bewoners,
maar is ook onderworpen aan MER, Flora- en faunawet (vleermuizen kunnen de zaak
stilleggen), opruimen van explosieven, watertoets, etc.
Aan de andere kant biedt natuurlijk juist de inrichting van een nieuwe wijk veel kansen om
zaken oningevuld te laten, zodat die later - bijvoorbeeld op basis van inventarisaties van
woonwensen - kunnen worden bepaald. Zeker is dat de platforms ook een mogelijkheid
hebben geboden om een grote hoeveelheid onderzoeksinformatie in te brengen in de
discussie, bijvoorbeeld over de houdingen en opvattingen van de bewoners zelf.
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Al met al is het niet ongebruikelijk dat bewoners jarenlang deelnemen aan een
overlegstructuur met het idee dat je daar werkelijk invloed kunt uitoefenen, c.q. je eigen
belang kunt verdedigen, terwijl er uiteindelijk slechts weinig speelruimte blijkt te zijn.
Bewoner: ‘Het gerecht staat vast, we mogen alleen kiezen wat we in de saus willen’.
De platforms in Presikhaaf blijken wel een sterk gevoel van onafhankelijkheid te hebben
ontwikkeld en zijn een eigen leven gaan leiden. Zo had de communicatie-adviseur samen
met bewoners en studenten een plan ontwikkeld voor een Park Manifestatie, waarin nieuwe
ideeën over het park besproken zouden worden.
Dit initiatief werd gedwarsboomd door de buurtwerkers van de woningbouwcorporaties,
omdat de Manifestatie niet eerst besproken was in de klankbordgroep.

3.2

DE WONINGCORPORATIES
Naast de communicatie-adviseur zijn twee buurtwerkers van de woningbouwcorporaties
actief. De woningbouwcorporatie (we spreken met een vertegenwoordiger van Vivare) is als
uitvoerder verantwoordelijk voor beslissingen over sloop en wederopbouw. Die
beslissingen worden in sterke mate ingegeven door informatie over leegstand, vochtigheid,
gehorigheid, e.d. Met name het argument van verhuurbaarheid wordt door bewoners
geaccepteerd als argument voor renovatie. Het traject om tot sloop te komen, wordt
begeleid door een sociaal plan. Daarbij gaat het om begeleiding van uitplaatsing,
vergoeding van verhuiskosten, e.d. Volgens Vivare zit het succes van het renovatieplan in
de klankbordgroep. Daar worden de wensen van de bewoners voor nieuwe woningen
ingebracht. De klankbordgroep heeft gezorgd voor draagvlak voor de sloop. Via de
klankbordgroep is kennis van de bewoners over Presikhaaf en het wonen daar ingebracht.
Zonder klankbordgroep was het aantal rechtszaken veel groter geweest. Notoire
tegenstanders zijn verzocht erin plaats te nemen, waardoor ze door anderen bewerkt
konden worden. Overigens biedt Vivare wel de mogelijkheid aan een woning te renoveren
als er werkelijk veel weerstand bestaat tegen sloop. Zo zijn een aantal woonblokken blijven
staan, omdat mensen dezelfde woning terug wilden krijgen. Maar de huur daarvan is wel
verhoogd met zo’n 100 euro per maand. Daardoor ontstaan stadsnomaden: mensen die
telkens weer naar de goedkoopste woningen verhuizen, omdat ze de prijs van een
gerenoveerde woning niet kunnen betalen. Er bleek achteraf overigens nauwelijks
belangstelling om terug te keren naar de moeizaam tot stand gekomen gerenoveerde
huurwoningen.

3.3

DE GEMEENTE
De gemeente Arnhem heeft het programma Sociale Bouwstenen uitgevoerd. De projectleider daarvan was een van onze gesprekpartners. Het programma duurt drie jaar en er is
twee ton per jaar beschikbaar. Het programma heeft drie speerpunten: (1) Schoon en netjes,
(2) Samen leven en spelen, en (3) Problemen achter de voordeur. Deze thema’s zijn samen
met een aanzienlijk aantal betrokken instellingen geïnventariseerd. Op de startmiddag
kwamen 160-170 bewoners af. De thema’s leidden tot heel verschillende uitkomsten. Zo
heeft ‘Schoon en netjes’ geleid tot allerlei projecten voor onderhoud, een tuinengroep die de
tuinen van ouderen onderhoudt; ‘Samen leven en spelen’ heeft geleid tot ‘tafeltje op straat’;
waarbij mensen van allerlei culturen elkaar kunnen ontmoeten. ‘Problemen achter de
voordeur’ bleek moeilijker vorm te geven: hoezo problemen achter mijn voordeur?
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Een klacht van een medewerker van de gemeente was: Je wordt wel eens ziek van het
overlegcircuit... Ik kan er de hele week mee vullen... De structuur die je optuigt kan tegen je gaan
werken... Je kunt structuren wel opzetten, maar ze worden nooit meer afgebouwd.

3.4

RESULTATEN
Eenmaal terug 's middags inventariseert Nynke, volgens de De Bono-methode, de resultaten
van de gesprekken. De Bono vraagt van de deelnemers om elke keer een andere ‘hoed’ op te
zetten, waarbij je volgens de kaders die voor die hoed gelden aan het werk bent.
Het gaat om de volgende hoeden:
§ wit: feiten;
§ rood: emoties;
§ zwart: falen, waarom wordt het nooit wat;
§ geel: succes, waarom is dit project geweldig;
§ groen: hoe kan het verbeteren;
§ blauw: hoe liep de communicatie?
Tijdens de inventarisatie leerden we ook over de methode. De inventarisatie leverde een rijk
beeld op van de wijze waarop mensen die we interviewden denken over het
ontwikkelingsproces; daarbij kwamen de emoties, belangrijk voor de oorspronkelijke
doelstelling voor deze onderzoeksdag, goed uit de verf.
Tabel 1; Samenvatting van de resultaten van de de Bono discussie
Emoties

We zijn verbaasd (over het gebrek aan stem van allochtonen in het hele
proces), kwaad (over de onzekerheid waarin mensen gelaten zijn), vol zorg
(om het grote aantal partijen en doelen), e.d.

Falen

Er wordt teveel vergaderd, als je je nek uitsteekt krijg je krassen op je auto,
allochtonen zijn niet betrokken, de afspraken tussen de partijen zijn niet
helder, het gaat uiteindelijk alleen maar om meer aan de woningen te
verdienen, de verpaupering schuift door naar de volgende wijk. “We kunnen
wel tien keer per week naar een klankbordgroep”, stelde een gemeenteambtenaar.

Succes en

Het blijkt dat de geïnterviewde mensen positief zijn over de toegepaste

verbe-

communicatie. Met name de persoonlijke benadering van mensen thuis,

tering

bijvoorbeeld door consulenten van de corporaties of een medewerkster van de
gemeente, wordt gewaardeerd. Ook is er veel lof over een servicelijn; dit is een
gemeentelijk telefoonnummer waarnaar bewoners kunnen bellen over
klachten variërend van loszittende stoeptegels tot lekkende riolen.
Over het algemeen gaat het prima met het proces, want er is draagvlak; er
moet voor 2008 aan de Wet voldaan worden, de objectieve indicatoren dat de
wijk verpaupert (o.a. leegstand) lieten zien dat het tijd werd er wat aan te
doen.

Commu-

Iedereen is het er over eens dat de uitgebreide communicatie die in Presikhaaf

nicatie

plaatsvindt nuttig is en in de nabije toekomst misverstanden en conflicten zal
voorkomen en dus kosten zal besparen. Maar het is de kunst – zo komen wij
tot de conclusie – om van tevoren duidelijk aan te geven waarover de
discussies zullen gaan, met andere woorden om duidelijke kaders te plaatsen.
Om van tevoren die kaders goed te definiëren is er veel ervaring nodig.
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3.5

LESSEN VAN DE COP
Wij vonden het bezoek aan Presikhaaf buitengewoon interessant en eigenlijk ook heel leuk.
Opvallend was dat dit stadsvernieuwingsproces meer emoties oproept dan wij gewend zijn;
“het lijkt wel of het hier dichter bij het leven staat dan in het waterbeheer”, zei een collega. Nynke
is positief over de CoP, “je bent een dagje uit de waan van de dag en de reflectie die ontstaat is
enorm belangrijk”. Ze vond de watermensen door de ogen van een stedenbouwster een beetje
“braaf… Dat is geen negatieve kwalificatie, meer dat ze genuanceerd overkomen, ze luisteren goed,
dat is in mijn omgeving van stadsontwikkelaars wel eens anders”.
Al met al is het voor ons een interessante ervaring die goed aansluit bij onze plannen om
een methode te ontwikkelen waarbij verschillende aspecten van onze ervaring bewust aan
de orde worden gesteld (bijv. feiten, interpretaties, doelen en middelen). Door het gebruik
van de methode van De Bono hebben we een verdiepingsslag gemaakt.
Ons bezoek aan Presikhaaf is ook een ‘eye opener’ geweest voor de aandacht die in andere
sectoren gegeven wordt aan communicatie met belanghebbenden als noodzakelijk
onderdeel van sociale veranderingsprocessen.
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4

Waterberging in de
polder Obdam
Op 12 oktober 2005 zijn de leden van de Community of Practice te gast bij de gemeente
Obdam in Noord-Holland. We worden in de raadszaal van het oude raadhuis welkom
geheten door Aart de Wit, die als ambtenaar van de gemeente bij het project Waterbergingsgebied Obdam betrokken is.
Het doel van deze bijeenkomst van de CoP is ons te verdiepen in een complex gebiedsgericht project dat in samenwerking met een grote groep betrokkenen is voorbereid en
uiteindelijk is uitgevoerd. In het ochtendprogramma staan toelichting en discussie op het
programma, in het middagprogramma een bezoek aan het gerealiseerde waterbergingsgebied en interviews met de betrokkenen. Aan het einde van de middag sluiten we het
bezoek af met een analyse van de case.
Op deze bijeenkomst zet de CoP een stap verder in de analysemethode. De methode van de
interviews met betrokkenen is in de vorige bijeenkomsten getest en in praktijk gebracht.
Vandaag is het de bedoeling om aan de hand van een theoretisch kader verdieping in de
cases tot nu toe aan te brengen. Dat doen we aan de hand van het besluitvormingsmodel
van Bos (1974, zie hoofdstuk 7). We introduceren dit model bij de leden van de CoP en
geven dit als leidraad mee voor de interviews van de vandaag te onderzoeken case. In het
middagdeel zullen we aan de hand van het besluitvormingsmodel een analyse maken van
de kenweg (kennen en weten) en de keuzeweg (willen en kunnen).

4.1

DE CASE: EEN LANGE ADEM
Het verhaal in Obdam begint in 1994, toen in de polder ernstige wateroverlast ontstond. De
polder Obdam is immers een van de laagste polders in West Friesland. Toen de situatie zich
herhaalde bij de hevige neerslag van 1998, was voor de bollentelers in het gebied de maat
vol: zij wilden dat er iets aan de waterhuishouding werd gedaan, ze leden teveel schade. De
NLTO heeft initiatief genomen om in de polder meer ruimte voor waterberging te creëren.
Het is een van de eerste gebieden in Nederland waar serieus wordt nagedacht over ‘meer
ruimte voor water’. Dit motto krijgt jaren later na een aantal keren wateroverlast een brede,
landelijke belangstelling.
In de zomer van 2000 wordt in dezelfde raadszaal waar de CoP vandaag te gast is, een
convenant ondertekend met als doelstelling gezamenlijk op te trekken bij het creëren van
meer waterberging. Jaren later is het waterbergingsgebied gerealiseerd, grenzend aan de
bebouwde kom van Obdam; op een andere plaats en anders van vorm en omvang dan men
eerder dacht.
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4.2

INTERVIEWS EN ANALYSE
De leden van de CoP onderzoeken de case met behulp van interviews met de betrokken
bollentelers, medewerkers van de gemeente, het hoogheemraadschap en het recreatieschap.
Aan de hand van het besluitvormingsmodel van Bos wordt de case nader geanalyseerd.

Weten
De geïnterviewden zijn het allen eens over de noodzaak van waterberging. Ze herinneren
zich de wateroverlast van de jaren ’90 en Obdam staat als een natte polder bekend. Maar de
meningen verschillen over de interpretatie. De NLTO-Obdam heeft op basis van analyses
3

van WL|Delft berekend dat de waterbergingsbehoefte 20.000 m bedraagt. Het
hoogheemraadschap baseert zich op de normen voor wateroverlast van het Nationaal
Bestuursakkoord Water en komt op een kleinere waterberging uit. Het verschil zit onder
andere in de aan het gebied toegekende functie. Het hoogheemraadschap beschouwt de
polder als overwegend veeteeltgebied, terwijl de NLTO de bollenteelt (reizende bollenkraam) centraal stelt. Deze teelt is kapitaalsintensiever dan veeteelt en lijdt bij wateroverlast
grote economische schade.
Voor het hoogheemraadschap vormde Obdam een eerste ervaring voor het realiseren van
waterberging op polderniveau. Ervaringen met waterberging in het boezemsysteem waren
er al wel.
Uit de ervaringen blijkt dat waterberging pas te realiseren is wanneer een van de grondeigenaren bereid is om over het afstaan van grond te onderhandelen. Zolang iedereen aan
zijn eigen grond vasthoudt, blijft de realisatie van waterberging onbereikbaar.

Willen
Het meest uitgesproken in hun wensen waren NLTO afdeling Obdam en het hoogheemraadschap. De NLTO wilde het liefste 20 ha. berging op grasland. Toen er slechts 11 ha.
kwam en bovendien in combinatie met natuur en recreatie, bleek dat zo’n tegenvaller dat de
NLTO zich uit het project terugtrok. Dit leidde tot een crisis, waarbij een mediator heeft
getracht de zaak op te lossen. NLTO heeft haar positie bijgesteld door niet meer actief aan
het project bij te dragen, maar ook niet de realisatie ervan te verhinderen.
Het hoogheemraadschap heeft als centraal belang: de waterberging in Obdam moet, net als
in de andere gebieden, voldoen aan de normen. Zij hecht sterk aan het uitgangspunt dat alle
gebieden volgens dezelfde normen behandeld worden. De reden daarvoor is dat er een
enorme waterbergingsopgave ligt voor Noord-Holland: in 2015 moeten ca. 300 van
dergelijke maatregelen genomen zijn.
Een probleem van het hoogheemraadschap was dat vanaf 1998 normen zijn ontwikkeld,
maar dat pas in 2003/2004 duidelijkheid ontstond over de waterbergingsopgave in Obdam.
Voor het hoogheemraadschap speelden ook de kosten een rol: met het oog op de enorme
opgave, leek het budget te beperkt.
De gemeente Obdam zag in de aanleg van waterberging een kans om meerdere doelen te
verwezenlijken. Zij heeft vanaf het begin de boeren gesteund, maar wilde de waterberging
wel combineren met aanleg van recreatieve voorzieningen en natuur. Er speelde namelijk
meer in het gebied: de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk en een provinciaal landschapsplan. Voor de gemeente was de waterberging een middel om de kwaliteit van het
gebied op meerdere fronten te verbeteren. Het Recreatieschap West-Friesland is later
aangeschoven, omdat zij in een inrichting van het gebied kansen zag om de doelen voor
recreatie- en natuurontwikkeling te realiseren.
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Kunnen
Bijzonder aan het project was dat het initiatief bij de NLTO afdeling Obdam lag. Zij hebben
partijen gemobiliseerd en het convenant geïnitieerd. Het convenant bevat een visie op
waterberging, een kaart met een mogelijke invulling en de belofte van partijen zich voor
realisatie in te zetten.
Daarna is het project lang gaan duren. Een doorbraak was dat het hoogheemraadschap 9 ha.
grond in de polder kon aankopen, waardoor ze een onderhandelingspositie kreeg. Daarmee
is door middel van vrijwillige kavelruil de juiste locatie voor de waterberging geregeld.
Een cruciale rol speelde het Recreatieschap, omdat zij de weg naar subsidies kent. Zonder
hun financieel/beleidsmatige expertise lag er te weinig geld op de plank en zou het niet
gelukt zijn om het gebied te realiseren. Nu is er gekozen voor een inrichting die
waterberging, recreatie (wandelpaden, vogelkijkhut) en natuur (stiltegebied, flauwe oevers)
combineert.

Kennen
Hoewel de posities verschilden, hebben alle partijen uiteindelijk oog gehad voor het
collectieve belang van de polder Obdam. De boeren door het nemen van initiatief en door
mee te werken aan een plan dat ze eigenlijk niet ver genoeg vonden gaan, het hoogheemraadschap door gebruik te maken van de mogelijkheden die door het initiatief van de
boeren ontstond, de gemeente door een faciliterende en integrerende rol te spelen en het
Recreatieschap door het inzetten van haar expertise.
Omdat de waterberging Obdam een voorloperproject is, kon het gebruik maken van
subsidies.
Over het proces zijn de boeren niet tevreden (te weinig van de doelen gerealiseerd) en ook
het hoogheemraadschap niet (te langdurig, te duur en te omslachtig). Een volgende keer
zullen zij het anders aanpakken; het hoogheemraadschap door eerder grond aan te kopen en
de boeren door voorzichtiger te zijn met het betrekken van andere partijen. De gemeente en
het recreatieschap zijn beide tevreden.

4.3

CONCLUSIES EN LESSEN
Het project heeft geleid tot een waterbergingsgebied dat niemand van tevoren had kunnen
tekenen: grenzend aan de nieuwe woonwijk van Obdam, met een combinatie van water,
recreatie en natuur. Het bestaat uit twee waterbergingen met mogelijkheden voor wandelen,
fietsen, een kanoroute en een plas-drasgebied. In het gebied kan overtollige neerslag
worden
opgeslagen,
zodat de
omliggende
gronden
droog
blijven.
Figuur 2:
Gerealiseerd
waterbergingsgebied
Obdam
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Vanuit waterhuishoudkundig oogpunt is het niet de optimale plek, want het ligt niet op het
laagste punt in de polder, zodat relatief veel grondverzet nodig was. Dat heeft het project
duurder gemaakt.
Alle belanghebbenden erkennen dat een langdurig leer- en overlegproces noodzakelijk was
voordat het gerealiseerd kon worden. Er bestaat discussie over de vraag of het convenant
van 2000 wel een nuttige functie heeft vervuld. Voor sommigen blijkt het convenant niet
alleen de start van het proces, maar ook de legitimatie om in moeilijke tijden door te gaan.
Anderen vinden het convenant te vaag en de voorbereiding van anderhalf jaar tijdverlies.
Beter had het hoogheemraadschap vanaf het begin kunnen inzetten op de aankoop van
grond om zo een onderhandelingspositie te verwerven. Anderen wijzen op het feit dat een
‘technocratische’ insteek van het hoogheemraadschap vanaf het begin een te groot
afbreukrisico met zich meebracht. Zeker is dat de normendiscussie veel energie heeft
gevergd en de partijen niet dichter bij elkaar heeft gebracht.
Opvallend bij de polder Obdam is dat de rol van de gemeente en later het recreatieschap
steeds groter werd. Waar aanvankelijk de agrarische sector en het toenmalige waterschap de
twee betrokken partijen waren, kwam het project in een stroomversnelling toen:
§ een combinatie werd gezocht (en gevonden) met ander grondgebruik (gemeente en
recreatie);
§ het recreatieschap de weg wist te openen naar subsidie.
Het gevoel van urgentie was in polder Obdam duidelijk anders dan in veel andere
gebieden. In de meeste gevallen moet het hoogheemraadschap eerst de urgentie van
waterberging uitleggen; aan de boeren en burgers, maar ook aan de gemeenteraden die voor
de RO-procedures onmisbaar zijn. Pas wanneer de betrokkenen het gevoel van urgentie
delen, kan de volgende stap worden gezet.
In een interview werd met twee medewerkers van het hoogheemraadschap teruggekeken
op de case in Obdam. Centraal stond de vraag: wat heeft het hoogheemraadschap van het
project geleerd en wat betekent dat voor hun werkwijze in waterbergingsprojecten?
Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft een Programmabureau Wateropgave
ingesteld om doelgericht uitvoering te geven aan de wateropgave voor het beheersgebied.
In raamplannen zijn wateropgaven geformuleerd voor in totaal 1200 ha. van het beheersgebied. Er wordt uitvoering gegeven aan ca. 20 projecten tegelijkertijd.
Het hoogheemraadschap heeft geleerd dat je in het voortraject goed moet overleggen met de
betrokkenen. Een vroegtijdige communicatie is onderdeel geworden van alle waterbergingsprojecten. Maar dat is nog geen garantie dat er in het vervolg van het traject, en met name
bij de inspraak, geen bezwaren komen. Met die potentiële bezwaren moet je in de planning
rekening houden.
Bij veel waterbergingsprojecten is de remmende factor dat boeren niet van hun grond af
willen, ook al is de noodzaak evident. Het hoogheemraadschap heeft geleerd grondruil en
grondaankoop niet alleen te doen. STIVAS (provinciale organisatie voor de stimulering van
het agrarisch gebruik) wordt door het hoogheemraadschap ingeschakeld als er kansen
liggen voor grondruil. Omdat STIVAS uit de sector zelf voortkomt, komen zij gemakkelijker
bij de boeren binnen dan het hoogheemraadschap. Als boeren hun grond echt niet willen
verkopen, ontstaat een patstelling. Het hoogheemraadschap heeft tot op heden geen grond
hoeven te onteigenen ten behoeve van waterberging (geen aankooptitel).
Het hoogheemraadschap heeft geleerd met grondonderhandelingen heel voorzichtig te zijn.
In dat geval onderhandelt het hoogheemraadschap een op een met de grondeigenaar.
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Vanwege de persoonlijke belangen worden grondeigendomzaken nooit in een groep
besproken: “Plannen maken doe je in groepen, zaken doe je individueel”.
Verantwoording
Dit hoofdstuk is gebaseerd op het bezoek van de Community of Practice aan de gemeente
Obdam, een veldbezoek aan het waterbergingsgebied en een serie interviews met
vertegenwoordigers van gemeente (de projectleider), hoogheemraadschap, NLTO en
Recreatieschap. Op een later tijdstip (12 dec. 2006) is een interview gehouden met Dineke
Groot en Derk-Jan Marsman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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Waterschap Velt en
Vecht investeert in mensen
Na Brabant, Gelderland en Noord-Holland gaat de Community of Practice op bezoek bij de
afdeling Beheer & Onderhoud op het districtskantoor De Riet van Waterschap Velt en Vecht
in Hardenberg, Overijssel.
Deze keer onderzoeken we de communicatie binnen de organisatie van het waterschap en
de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk. Er staat dus niet een project centraal maar
de kerntaak van het waterschap: beheer en onderhoud. Er zit vaak een gat tussen beleid en
uitvoering. Een goede communicatie en dialoog moet dat gat kunnen dichten. De CoP heeft
dit als onderwerp van haar onderzoek gemaakt.
Het programma van de dag volgt een inmiddels bekend patroon: een introductie, daarna
een uitgebreide interviewronde, in de middag een excursiegedeelte en tenslotte een analyse.

5.1

INVESTORS IN PEOPLE
Het verhaal van het waterschap begint bij schaalvergroting en professionalisering. Door
fusies zijn kleine waterschappen vervangen door een grote organisatie met een
hoofdkantoor en een aantal districtskantoren. Een van de medewerkers verwoordt het zo:
“Vroeger werkten er vier mensen op kantoor, nu honderd. En je ziet ze nooit want ze zitten ver weg
in Coevorden”.
Door verdergaande professionalisering zijn er specialisten van vakgebieden en nieuwe
disciplines in het waterschapshuis gekomen. De managementstructuur is meerlagig
geworden en er is een grotere afstand met de bestuurders. Daarin loopt Waterschap Velt en
Vecht in gelijke pas met andere waterschappen: overal in het land zijn grote, professionele
waterschappen in de plaats gekomen van de oorspronkelijke intieme werkorganisaties.
Wat het Waterschap Velt en Vecht bijzonder maakt, is dat niet de structuren en procedures
centraal staan, maar de mensen. Ze volgt daarbij het concept Investors in People (IiP), een
managementmodel dat in Groot-Brittannië is ontwikkeld. Het stelt de ontwikkeling van
mensen in hun organisatie centraal. Voor IiP is een keurmerk ontwikkeld.
De aanleiding voor het implementeren van het Investors in People-programma was dat het
waterschap in 2003 eenheid wilde scheppen in het personeelsbeleid. Het management begon
met de vraag: Wat willen we met de organisatie en de mensen bereiken? Toen ze zich
daarop ging oriënteren, kwamen ze uit bij termen als: betrokkenheid, motivatie, aandacht
voor de medewerker en ruimte voor ideeën. Het waterschap koos voor een benadering
waarin de mensen centraal staan en niet de procedures. Het uitgangspunt was:
betrokkenheid van de mensen bij het werk dat ze doen, geeft verantwoordelijkheidsgevoel
en plezier.
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Het management was zich ervan bewust dat ze zelf aan de basis van veranderingen zou
moeten staan. Ze investeert in teamvorming door management development-bijeenkomsten, waarin – bijgestaan door een externe procesbegeleider – de onderlinge band wordt
versterkt. In het dagelijks werk geven managers het goede voorbeeld door elkaar vaak op te
zoeken (niet alleen in het management team maar ook tussendoor) en door bij problemen
samen op te trekken.
De groepsmanagers hebben een cruciale rol bij het schenken van aandacht aan de
medewerkers. Bij de werving van groepsmanagers wordt meer dan vroeger gelet op
coachingsvaardigheden. “We voeren een coachingsgesprek liever bij de medewerkers in het veld
dan op het kantoor”. Met andere woorden: “in plaats van achter een tafel, gaan we in het
trekkerwiel zitten”.
Het IiP-programma heeft zijn uitwerking in het personeelsbeleid. Bij werving en selectie
bijvoorbeeld let het waterschap meer op ‘hoe een medewerker staat ten opzichte van het
werk en collega’s’, dan op de kennis en vaardigheden.

5.2

BEHEER EN ONDERHOUD
In vier teams interviewen de leden van de CoP een groep onderhoudsmedewerkers en
muskusrattenvangers van het waterschap. Het worden levendige gesprekken waarin de
medewerkers hun mening over de gang van zaken niet onder stoelen of banken steken.
Het uitgangspunt voor deze dag was, dat het grootste deel van het primaire proces van
waterschappen over beheer van watersystemen zou moeten gaan en dat de communicatie
ten aanzien van dit proces de juiste aandacht zou krijgen. De leden van de CoP krijgen bij
het voeren van gesprekken goed inzicht in de dagelijkse praktijk, de zaken waar men met
betrekking tot communicatie tegen aan loopt en de "ruimte" die men nodig heeft om het
werk te kunnen uitvoeren. De interviews wijzen uit dat communicatie tussen
beleidsafdelingen en de mensen in het primaire proces vaak beter kan, maar ook dat beheer
en onderhoudsmedewerkers in het veld vaak behoefte hebben aan meer
communicatievaardigheden.
Citaten uit de interviews
o

De Flora- en faunawet krijgt veel gevolgen: in bepaalde perioden niet baggeren
enz. Er zijn op nationaal niveau richtlijnen, maar deze zijn tot nu toe niet uitgelegd.

o

Onderhoudsdistricten zijn niet standaard vertegenwoordigd in een projectgroep
van het waterschap, of je moet heel erg je best doen om er bij te komen. In de mond
wordt wel beleden dat samenwerking nodig is, maar in de praktijk is dit erg
afhankelijk van de persoon/projectleider.

o

Als een project de uitvoering in gaat weet je amper wat er speelt. En je kunt er
weinig mee, want er verandert steeds iets binnen het project. Je moet voorzichtig
zijn dat je daardoor geen verkeerde informatie geeft aan de mensen in het gebied.

o

Bestuursleden zien we niet in veld: ze hebben wel eens koffie in het district
gedronken en we hebben ze wel eens gezien op de jaarlijkse ‘Ken je collega’-dag,
maar verder zie je ze nooit.

o

We hebben tools nodig om goed te communiceren. Informatie is nu vaak te
abstract. We willen een duidelijk verhaal: zo kun je het communiceren met
ingelanden: ‘hoe leg ik het uit op een feestje?
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o

Van bovenaf wordt ons gezegd dat we ook ambtenaar zijn: “jullie zijn de ogen en de
oren van het waterschap”. Dit leeft echter meer bij de directie dan bij de mensen op
de werkvloer.

o

De taken en verantwoordelijkheid wil men groter, maar dat botst met het salaris. Ik
wil best signaleren, maar ben geen handhaver.

o

Een gesprekje in het veld werkt beter dan handhaving. Handhaven botst met de
functie: het ene moment heb je de mensen nodig en op het andere moment moet je
handhaven.

o

Soms maaien we een stukje land extra om goodwill bij ingelanden te kweken, als ze
erom vragen.

o

Velt en Vecht werkt met streefpeilen. Het is afhankelijk van je goede/slechte relatie
met een agrariër of je een verzoek voor peilverhoging of –verlaging toestaat.

5.3

CONCLUSIES: VERSCHILLEN TUSSEN DISTRICT EN HOOFDKANTOOR
De leden van de CoP geven aan dat de signalen die door de medewerkers zijn afgegeven
niet uniek zijn voor Velt en Vecht. In andere waterschappen met een onderhoudsdienst
worden overeenkomstige signalen afgegeven.
Positief hierbij is dat de mate van afstand bij Velt en Vecht tussen hoofdkantoor en
onderhoudsdienst als minder groot wordt ervaren dan in vergelijkbare omstandigheden bij
andere waterschappen.
Vanuit de interviews ontstaat het volgende beeld:
§ De medewerkers zijn zeer betrokken bij hun werk en hebben hun zaken goed op orde;
§ De medewerkers ontlenen hun identiteit aan het soort werk dat ze doen en de daarin
ervaren vrijheid. Toch is er ook een gevoel van verlies aan vrijheid: we moeten meer, er
zijn teveel managers/ coördinatoren;
§ De samenwerking en samenhang tussen hoofdkantoor en district is verbeterd maar nog
niet optimaal;
§ De interne communicatie wordt per district verschillend ervaren en is meer afhankelijk
van de persoon dan van de organisatie.
Er bestaat een spanningsveld tussen de gevraagde ‘klantgerichte houding’ naar ingelanden
en de gewenste signalerende functie van de medewerker. Met de signalerende functie van
de waterschapsmedewerker wordt bedoeld dat hij illegale activiteiten meldt bij de Afdeling
Handhaving. De medewerkers zijn soms erg meegaand met de agrariër, minder
regelstellend. Het lijkt er op dat het netwerk van de buitendienstmedewerkers in de
omgeving sterker en waardevoller is dan hun netwerk binnen de eigen organisatie.
Hierdoor komt de identificatie met het waterschap door onderhoudsmedewerkers in
gevaar. Medewerkers komen in een voor hun gevaarlijke spagaat tussen loyaliteit aan de
werkgever (het waterschap) en het behouden van goede relaties met ingelanden.
Daarmee kan worden verklaard waarom de motivatie van de buitendienstmedewerker om
zich te verbinden aan ‘het kantoor’ en te geloven in de nieuwe opdrachten niet erg groot is.
In dit verband is het dan ook logisch dat de medewerkers als voorwaarde voor het
uitvoeren van nieuwe werkwijzen een goed uit te leggen verhaal willen hebben.
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De medewerkers beschikken nog niet over voldoende instrumenten (onder andere kennis
van nieuwe wet en regelgeving) om met de mensen die zij tijdens hun werk in het veld
ontmoeten te praten. Informatie over beleid wordt als te abstract ervaren.
Het is duidelijk dat er nog voldoende leer- en verbeterpunten liggen. Enerzijds gaat het
hierbij over te verbeteren communicatie tussen het district en het hoofdkantoor. Anderzijds
gaat het over de, in de loop der jaren opgebouwde, misschien te hechte netwerken van de
buitendienstmedewerkers.
Het elkaar leren kennen en het daarbij erkennen van ieders rol staat centraal. De ervaring uit
de praktijk hierbij is dat als mensen elkaar kennen, ze in projecten eerder de samenwerking
op zoeken.
Hoewel uit de citaten is op te maken dat de filosofie ‘de mens staat centraal’ nog niet
voldoende wordt herkend op de werkvloer wordt toch erkend dat een voorwaarde voor het
slagen van de interne communicatie de aansluiting bij de beleving en emotie van de andere
medewerker van groot belang is.
Ten aanzien van communicatie over grote waterprojecten is de buitendienst met haar
netwerken en vormen van weerstand een goede oefenpartner voor de beleidsafdelingen.
Het intern inspelen op beleving en emotie van collega’s zal ook bij externe communicatie
positieve effecten hebben.

5.4

DE WAARDE VAN INVESTORS IN PEOPLE
Het waterschap is tot de conclusie gekomen dat de voordelen van hun aanpak niet
gemakkelijk in cijfers zijn uit te drukken. Er zijn geen HRM-cijfers (verzuim, ziekte,
prestatie-indicatoren) die een spectaculaire verandering te zien geven. Desondanks is het
waterschap ervan overtuigd dat het Investors in People-programma veel goeds voor de
organisatie oplevert. Het is moeilijk meetbaar, maar het centraal zetten van de mens in de
organisatie heeft een positief effect op de motivatie en de sfeer. De interne communicatie en
de onderlinge samenhang in de organisatie zijn verbeterd.
Het waterschap heeft geleerd om IiP niet als een project te benaderen (met een budget,
planning en einddatum), maar te zien als een proces van lange adem: “Als je de organisatie
wilt veranderen, zul je dat via de mensen moeten doen. En dat vergt tijd.”
Het waterschap is van mening dat het IiP-programma de communicatie met de burgers
heeft verbeterd: “De medewerkers in het veld zijn de ambassadeurs, de oren en ogen van het
waterschap. De grotere betrokkenheid van de medewerkers bij hun werk en de organisatie vertaalt zich
in hun contacten met de burgers en boeren. Medewerkers zijn trots op hun organisatie en dat is
merkbaar in hun contacten met de burgers.”
De interviews van de CoP leden met de buitenmedewerkers zijn aanleiding geweest voor
nieuwe acties van het management van het waterschap:
§ De leerpunten en de tips worden ingebed onder andere in de ontwikkeldagen voor het
management. Aandacht voor het betrekken van de buitendienst bij het beleid en het
herkennen en erkennen van hun rol maakt onderdeel uit van de training.
§ In de directe aansturing van de medewerkers wordt meer nadruk gelegd op de contacten
tussen de medewerkers in de districten en de medewerkers op kantoor (over en weer).
§ In de voorbereiding en afstemming van werken in uitvoering worden groepen
medewerkers meer gevraagd om in gesprek te zijn en samen projecten op te pakken.
§ Er worden trainingen gegeven voor onderhoudsmedewerkers op gebied van vigerende
water- en natuurwetgeving (KRW, NBW, Flora- en Faunawet).
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Verantwoording
Dit hoofdstuk is gebaseerd op het bezoek van de Community of Practice aan district De Riet
van het Waterschap Velt en Vecht en op de interviews met de medewerkers van de Afdeling
Beheer & Onderhoud.
Op een later tijdstip (januari 2007) is een interview gehouden met Marianne Pots (HRM
adviseur) en Roelof Schuiling (directeur) van het waterschap.
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HOOFDSTUK

6

Transformatie van de
Nieuwe Driemanspolder
We rijden door de Randstaddrukte de snelweg af over een rotonde, langs drukke kruispunten en door een tunneltje ineens de ruimte in. De polder strekt zich groen en met lange
watergangen uit. De zon schijnt en we installeren ons midden in de polder, zittend in het
gras. De randen van het gebied zijn afgetekend, je ziet een streep met huizen van Leidschenveen en de beweging van veel verkeer in de verte, maar het lijkt een andere wereld.
Eerder op de ochtend hebben we op het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland
een inleiding over de Nieuwe Driemanspolder. Nu zitten we er midden in, waar nu nog
koeien grazen, maar waar binnenkort een waterplas komt. De leden van de CoP splitsen
zich op in teams van twee en beginnen met de ondervraging van mensen van de
klankbordgroep. Deze interviews zijn in de loop van het afgelopen jaar een routine
geworden. Men weet wat men moet vragen en de interviewers zijn op elkaar ingespeeld. De
verhalen van belanghebbenden zijn nogal verschillend van elkaar en tijdens de analyse
kijken we elkaar verbaasd aan. De conclusies blijken verrassend, zowel voor onszelf als voor
het hoogheemraadschap. Maar nu eerst de geschiedenis van een transformatie.

6.1

TRANSFORMATIE VAN DE NIEUWE DRIEMANSPOLDER
Er zijn heel veel plannen gemaakt voor de Nieuwe Driemanspolder. Figuur 3 geeft een
beeld van de tijdlijn van 1985 tot nu.
Structuurschema Groen Ruimte:
Stuurgroep presenteert
Zuidelijk deel 120 ha staatsbos
inrichtingsschets aan
Verzoek om
en 85 ha recreatie
bewoners
Oprichting
landinrichting
Provincie Zuid Holland
klankbordgroep
neemt de regie functiewijziging
LandinrichtingsNDP, herstart landinrichting
Startnotitie
commissie
MER ter
Leidschendam
In Groen-Blauwe slinger
inzage
geïnstalleerd
NDP ‘transformatiegebied’
Start bouw
Leidschenveen

1992
1985

1997
1996

1999
1998

2001
2000

2002

2003

2006/2007
2004

InrichtingsStuurgroep
plan klaar
inrichting
start
NDP
uitvoering
opgericht Droogte
Aanwijzing NDP als
tekort aan
Voorontwerp
Rijksbufferzone, geen
Stop plannen
water voor
landinrichting
stedenbouw
Chinees
landbouw en
klaar
meer mogelijk
themapark
natuur Streekplan:
natuur
Plan voor Chinees themapark
Plannen nieuwbouw Leidschenveen,
recreatie,
stop landinrichting
met aanvullend wateroppervlak in NDP
waterberging
Wateroverlast
omgeving NDP

Figuur 3: Plannen voor de Nieuwe Driemanspolder sinds 1985 (aangepast van Neuvel)
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Opvallend is dat de planvorming 20 jaar oud is, maar dat de discussies vooral tussen overheden hebben plaatsgevonden. Er zijn er op diverse momenten wel inspraakprocedures
gevoerd en de bewoners van de polder hebben ruim de tijd gehad om aan de veranderingen
te wennen. “Er is al vijftig jaar planvorming rond groot Zoetermeer. Mijn vader trouwde in 1953.
Wij werden toen eigenaar van de gebouwen en de grond. Maar mijn broer kon de grond niet overnemen want het zou bouwgrond worden. Dat kon pas in 1965, toen kon hij het kopen met 15 jaar
antispeculatiebeding. Dus we kennen de problemen al heel lang. Nu willen we hier weg, maar we
willen er zo goed mogelijk uitspringen.“ (vertegenwoordiger agrarische belangen in de klankbordgroep).
Het hoogheemraadschap worstelt met het probleem dat de boezem ‘niet op orde is’. Vooral
bij Stompwijk is er te weinig capaciteit om water bij extreme neerslag af te voeren.
Vergroting van het gemaal bij Katwijk helpt niet genoeg. Het hoogheemraadschap besluit
om een voorraad voor zoet water aan te leggen. Tijdens de droogte van 2003 moest dwars
door Amsterdam IJsselmeerwater worden aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Dat is te
omslachtig en daarom wil het hoogheemraadschap zelf voorraden aanleggen. De
voorgenomen transformatie van de Nieuwe Driemanspolder biedt de kans om zowel
piekberging als voorraad te verwezenlijken. Het hoogheemraadschap sluit daarom aan bij
de plannen van de provincie. Ook het hoogheemraadschap van Delfland doet mee.

6.2

ANALYSE VAN HET PARTICIPATIEPROCES
Neuvel (2004) concludeert: “De streek is aanvankelijk nauwelijks bij het proces betrokken. In het
begin van het proces is er voornamelijk overleg geweest tussen de verschillende overheidspartijen in
de stuurgroep. In deze fase van het project is sprake van een autoritaire bestuurstijl.” (p. 91).
Toen in 2003 de bevolking geïnformeerd werd en er een klankbordgroep werd opgericht
was de belangstelling groot. “Op een gegeven moment waren partijen op hoofdlijnen het eens over
dit meervoudig ruimtegebruik en lag er een eerste praatplaatje.” Het beleid was rond. Nu kwam het
communicatieve gedeelte met 10 boeren en 60 grondeigenaren. Het kaartje werd op de informatiebijeenkomst van 2003 (200 mensen in de zaal) wel getoond maar niet uitgedeeld. “We gaan nu pas de
planvorming in.” Maar dat heeft wel weerstand opgeroepen. “Jullie proberen informatie achter te
houden.” Overigens is de belangstelling van het publiek voor de hele gang van zaken groot. De
informatiebijeenkomsten tweemaal per jaar trekken 150 mensen per keer. Er zijn ook workshops. Ze
hebben dus alle gelegenheid om mee te praten (interview met procesmanager). Neuvel concludeert
op grond van zijn interviews in 2003: “De belanghebbenden uit de streek lijken tevreden over de
manier waarop zij betrokken zijn bij het project.” (p. 91).
Gedurende de interviews van de CoP in 2006 verschijnen er echter barsten in dat beeld.
Vooral de boerenvertegenwoordigers blijken bezwaren te hebben tegen het proces. “…de
burgervader hier. Die heeft het woord respect niet in zijn woordenboek staan. Hij geeft de boeren geen
hand tijdens informatieavonden.” (interview met vertegenwoordiger Agrariërs). “Er is sprake
van een gebrek aan respect naar de agrarische sector. Het is deze sector die niet alleen de polder heeft
gevormd zoals die nu is, maar ook het eigendom heeft. Nu wordt er wel heel gemakkelijk aan de
functies en de eigendommen gesleuteld.” (interview agrariër).
Andere belanghebbenden zien kansen: “Het directe belang is dat de Driemanspolder Leidschenveen leefbaar maakt als ‘extensief recreatiegebied’. Wandelen, fietsen of recreëren binnen de groenzones van de Vinex-locatie zelf is gevaarlijk en moeilijk vanwege de erdoorheen lopende wegen.”
(vertegenwoordiger burgers Leidschenveen).
“…zodat het gebied aantrekkelijk wordt voor moerasvogels (en hieraan gelieerde soorten). Dus natte
natuur (passend binnen andere belangen).
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Dat hiermee de huidige weidevogelpotenties worden verlaten, is voor hem geen probleem gezien zijn
mening dat moerasnatuur veel waardevoller is.” (vertegenwoordiger natuurorganisatie).
Een mogelijke verklaring voor het verschil in observatie tussen Neuvel in 2003 en van de
CoP in 2006 is dat boeren in 2003 nog bezig waren een eigen plan in te brengen. Het idee
was dat twee agrarische bedrijven de functie van piekberging met agrarische bedrijfvoering
zouden combineren, een vorm van blauwe diensten dus: “We hebben er veel over gepraat. Het
bleek moeilijk combinaties van functies te koppelen. Achteraf gezien had dit eerder duidelijker
teruggekoppeld kunnen worden.” (interview ex-projectleider hoogheemraadschap). Maar de
onzekerheid over de compensatie speelt ook een rol: “Nu is er sprake van harde onderhandeling
over de hoogste prijs. Daarbij geldt: ‘wij als boeren moeten de weg vrij maken om het groen te
scheppen dat nodig is bij het rood dat jullie al hebben gebouwd (in omliggende wijken). Dus moeten
wij ook de rode prijs voor onze grond hebben’. Al met al zijn we niet zorgvuldig met de boeren
omgegaan. Wat betreft de compensatie voor boeren durft niemand te zeggen wat er mogelijk is.” (exprojectleider hoogheemraadschap).
Naar aanleiding van de analyses van de interviewresultaten schetsen leden van de CoP de
volgende beelden: “Mijn conclusie is dat dit wel een proces is, maar geen participatief proces.
Onder participatie versta ik dat betrokkenen daadwerkelijk invloed hebben op beleid en uitvoering.
Eén partij moet inleveren. Dat is de landbouw. De rest heeft belang bij de toekomst. De projectgroep
gaat in dit proces gewoon zijn eigen gang, zonder zich te storen aan wat de leden van de klankbordgroep ervan vinden.” En “Mij valt op dat de bestuurders in dit project het ‘programma van eisen’ zo
lang mogelijk onder hun eigen beheer houden. Participatie lijkt hier een randversiering te zijn. Er is
gelukkig heel veel geld, dus de trein kan door.” (verslag van de discussie van 8 juni 2006).
Het verrassende aan deze constateringen is dat de CoP eigenlijk door het hoogheemraadschap uitgenodigd is om een succesvol participatietraject te bestuderen, want dat er sprake
is van een succesvol participatieproces is de mening binnen het hoogheemraadschap.

6.3

TERUGKOPPELING NAAR HET HOOGHEEMRAADSCHAP
Binnen het hoogheemraadschap van Rijnland bestaat de gewoonte om op donderdagochtenden een uur aan speciale onderwerpen te besteden. Iedereen die belangstelling heeft
is welkom. Op 12 oktober 2006 zitten er 30 tot 40 medewerkers in de zaal als wij onze
bevindingen van het CoP-bezoek presenteren. Er ontstaat een intensieve en kritische
discussie. “Er is scherp gereageerd op de conclusie dat een en ander niet de schoonheidsprijs waard
was. Mensen werd die ochtend een spiegel voorgehouden en geconfronteerd met hun onvermogen in
hun eigen projecten. Dat was heftig. Ze schrokken.” (verslag interview met ex-projectleider).
Probleem met betrekking tot participatie was dat het op dat moment voor de betrokken
overheden nog niet helder was hoe de participatie precies vorm moest krijgen. Het was
zoeken, en dan zoek je als overheid een doel: enerzijds een serieuze aanpak om met de
belangen in de polder om te gaan en anderzijds problemen vermijden tijdens de inspraak. In
het gebied wordt dit laatste overigens aangevoeld: “Je zit er alleen maar omdat ze zo
bezwaarschriften denken te voorkomen.” (interview met agrariër).
Projectleiders van andere projecten geven tijdens de discussie aan dat het in de praktijk
moeilijk blijkt om input van betrokkenen in participatieve processen echt mee te laten
wegen in de besluitvorming. Ter plaatse wordt besloten om hier intern met een aantal
projectleiders over door te praten.
Dat het om ingewikkelde materie gaat wordt later tijdens het interview met de exprojectleider in december 2006 nog eens benadrukt:
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§ “In 2003 was er al veel duidelijk: het moest multifunctioneel landgebruik worden, het moest een
piek in seizoensberging opvangen, er moest natte natuur komen en de mensen (boeren) moesten
weg. Er kwamen wel af en toe bijeenkomsten met de burgers, maar eigenlijk lag alles vast.
§ Bij ons wisselde de wacht (het is allemaal heel persoonsgebonden).
§ Het was niet zo dat de andere collega’s (gemeenten) zich verantwoordelijk voelden voor ons
verhaal, maar als de Driemanspolder ontwikkeld moest worden hadden ze het geld van het WS
hard nodig. Heel plat eigenlijk.
§ Dat resulteert in een heel sectoraal ingekleurd plaatje. Iedere publieke actor komt met zijn eigen
verhaal. Als dan de slag naar de burgers gemaakt moet worden, krijgen die van ieder van die
publieke actoren een ander sectoraal verhaal. ‘Dat komt slecht over’. En dat is in de Nieuwe
Driemanspolder gebeurd.”

6.4

LESSEN VAN DE COP
De discussie is of en hoe binnen transformatieprocessen participatie van belanghebbenden
een rol moet krijgen. In het proces van de Nieuwe Driemanspolder zijn in de periode 2003
tot 2006 beelden over het participatieproces veranderd. Het is mogelijk dat Neuvel en de
CoP verschillende mensen met verschillende meningen hebben gesproken. In beide gevallen
was het aantal geïnterviewden klein. Maar waarschijnlijker is dat het participatieproces zelf
tot onvrede heeft geleid. Eén van de geïnterviewden gebruikte de metafoor van een
tweetrapsraket. Bestuur en management van het hoogheemraadschap heeft alle aandacht
nodig voor de ingewikkelde discussie over financiering en menging van functies tussen
betrokken overheden. Provincies en gemeenten moeten voor de waterbergingsplannen
gewonnen worden en waterbeheerders zijn nog niet sterk in deze discussies. Ze hebben nog
weinig onderhandelingservaring en beschikken niet over een eigen sterk ruimtelijke
inrichtingverhaal. De tweede trap van de raket volgt na de ‘intergouvernementele’
discussies en burgers worden uitgenodigd om ‘mee te denken’. Binnen deze tweede trap
bestaat nauwelijks meer manoeuvreerruimte en bovendien willen projectleiders, na de lange
eerste trap, vaart in het proces. Ze zien participatie als een middel om het risico op
procedures in de toekomst te verminderen.
Binnen de klankbordgroep leefden aanvankelijk verwachtingen dat daadwerkelijk invloed
op het ontwerp van de plas uitgeoefend kan worden. Deze verwachtingen blijken in 2006
niet uitgekomen te zijn.
Verantwoording
Gebruik is gemaakt van een studie van: J.M.M. Neuvel. 2004.
De CoP-bijeenkomst vond plaats op 8 juni 2006. Op deze bijeenkomst is gesproken met: een
vertegenwoordiger van bewoners van Leidschenveen, twee agrarische vertegenwoordigers,
een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie, de procesmanager ingehuurd door het
hoogheemraadschap en de communicatie-adviseur van het hoogheemraadschap (tevens lid
van de CoP).
Op 12 oktober 2006 presenteerden een onderzoeker van de CoP, de communicatieadviseur
van Rijnland en een deelnemer van de CoP de bevindingen op een ‘interne cursus’ bij het
hoogheemraadschap.
Op 21 december interviewden twee onderzoekers van de CoP de ex-projectleider van het
hoogheemraadschap.
De tekst van Hoofdstuk 6 is aan een aantal sleutelspelers voor commentaar voorgelegd en
dat commentaar is verwerkt.
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HOOFDSTUK

7

Een theoretisch kader

Op de bijeenkomst in de Nieuwe Driemanspolder blijkt de behoefte aan verdieping van het
theoretische kader groot. Daarom ontmoeten we elkaar op 16 oktober 2006 in een zaaltje van
de Universiteit Wageningen. Omdat de CoP over leren innoveren gaat wordt een theorie
gepresenteerd die inzicht verschaft in de plaats van vernieuwen of innoveren binnen
processen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het werk van SLIM5 (Social Learning in the
Integrated Management of River Basins). Dit Europese onderzoeksprogramma liep in 2004
af en leden van het onderzoeksteam van de CoP participeerden in SLIM. Deze theorie leidt
tot herkenning en discussie.
Vervolgens wordt de CoP geëvalueerd door een medewerker van het consortium Leven met
Water. Dit hoofdstuk doet verslag van de activiteiten van 16 oktober. Daarnaast besteedt dit
hoofdstuk aandacht aan het conceptuele kader dat we in de case studies gebruiken. ‘Willen’,
‘weten’, ‘kunnen’ en ‘kennen’ zijn begrippen die de CoP routinematig hanteert. Dit
hoofdstuk beschrijft de theoretische achtergrond en sluit af met een beschrijving van
werkvormen die in dit onderzoek worden gehanteerd.

7.1

OBSERVATIES
De cases van de vorige hoofdstukken leiden tot enkele observaties:

Vernieuwing en aanpassing
In alle cases wordt iets nieuws ondernomen: blauwe diensten in Etten-Leur, wijkverbetering
in Arnhem, waterberging in Obdam, ander personeelsbeleid in Velt en Vecht en de
transformatie van de Nieuwe Driemanspolder. In alle gevallen dwingt dat mensen om hun
kennis en vaak ook de handelingen die ze gewend zijn, aan te passen.

Wat is eigenlijk het probleem?
Uit de interviews blijkt dat verhalen van partijen enorm kunnen verschillen. De boeren in
Etten-Leur hadden een ander perspectief dan het waterschap en het zelfde geldt voor de
onderhoudsmedewerkers van Velt en Vecht en hun management. Ook in andere cases was
sprake van verschillende perspectieven. Hoewel betrokkenen allen weten dat er een
probleem is, kan het gebeuren dat dit probleem heel anders gedefinieerd wordt.

Hiërarchie, markt of netwerksturing?
Uit de cases blijkt dat de overheid uit diverse strategieën kiest. In de Nieuwe
Driemanspolder wordt een hiërarchische benadering toegepast. In Etten-Leur wordt
gezocht naar een marktgerichte oplossing. Door prijsafspraken wordt retentie
georganiseerd.

5

Informatie over SLIM op: http://slim.open.ac.uk en SLIM 2004
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Obdam is een voorbeeld van netwerksturing, doordat hier sprake is van min of meer
gelijkwaardige partijen die gezamenlijk tot actie komen. Deze drie sturingsstrategieën
worden in de literatuur vaak onderscheiden.
In de praktijk worden strategieën, afhankelijk van de context, door elkaar heen gebruikt. De
wijkverbetering in Arnhem is daar een voorbeeld van.

Netwerkvorming
Belanghebbenden rond een probleem of een interventie hebben – of ze dat willen of niet –
een relatie met elkaar. Burgers van Leidschenveen praten bijvoorbeeld met boeren van de
Driemanspolder, of de bollenboeren van Obdam met ambtenaren van het waterschap. Er is
sprake van een netwerk. In het proces leren de leden van een netwerk over elkaars
standpunt. De kwaliteit van de interacties binnen zo’n netwerk zijn belangrijk voor het
proces. Doordat de relatie tussen bollenboeren en hoogheemraadschap in Obdam zo slecht
werd liep het project jaren vertraging op. In Etten-Leur was het gegeven dat er goede
verhoudingen bestaan tussen waterschap en grondeigenaren de reden dat juist op die
locatie een experiment werd gestart.
Maar ook een uitstekend verlopen proces kan niet verhinderen dat betrokkenen uiteindelijk
tegen voorgestelde plannen blijven en naar de rechter stappen.

Geen optimale oplossingen
Het convenant van Obdam bevatte een schets van een mogelijke waterberging. Opvallend is
dat de uiteindelijke waterberging ergens anders is komen te liggen. Ook de ontwerpen van
de Nieuwe Driemanspolder wisselden veelvuldig, evenals de contractdiscussies rond de
blauwe diensten van Etten-Leur. Een kenmerk van dit soort processen is dat er geen
optimale oplossing bestaat. Dat komt enerzijds omdat het aantal onzekerheden groot is
(Hoeveel meer gaat het regenen? Hoe ontwikkelt het landgebruik zich?) en anderzijds
omdat iedere betrokkene een andere definitie van een ‘optimaal’ resultaat heeft.

7.2

CRISIS EN VERNIEUWING
De processen van de cases zijn te beschrijven met een theoretisch model van Hurst (1995).
Een veranderingsproces gaat als volgt:
Een probleem – overstromingen, achteruitgang van wijken, gat tussen beleid en uitvoering –
leidt tot het besef dat er iets moet gebeuren. Dit besef maakt dat mensen niet door kunnen
gaan met datgene wat ze gewend zijn. Er is nieuwe kennis nodig en nieuw handelen. Hurst
noemt dit een crisis of de ‘creatieve destructie’ van oude systemen. Dit besef dat
verandering nodig is leidt tot een periode van onzekerheid en conflict. Het is dan duidelijk
dat er iets moet veranderen, maar men is het nog lang niet eens over wat en hoe. De
discussies tussen bollentelers en het hoogheemraadschap in Obdam voor het convenant is
een voorbeeld, of de buurtprotesten in Presikhaaf, of de zware onderhandelingen tussen
overheden in de Nieuwe Driemanspolder. Het is nodig om het eens te worden dat de
context is veranderd en dat verandering nodig is. Daarom zullen mensen in deze fase
onderzoeken wat er aan de hand is. Hurst noemt dit ‘waarde discussies’ en hij wijst op het
belang van waardegericht leiderschap of facilitatie. De discussies over het convenant in
Obdam, of de poging om grondeigenaren van de Nieuwe Driemanspolder te betrekken bij
het ontwerp, zijn voorbeelden. Nieuwe kennis is nodig en dus zullen nieuwe spelers
aanhaken in de bestaande netwerken van belanghebbenden. Met andere woorden er
ontstaan andere of nieuwe netwerken. De kennis van het recreatieschap zorgde voor
financiering in Obdam en Engelse inzichten voor een ander personeelsbeleid in Velt en
Vecht. Uit deze nieuwe netwerken en kennissystemen ontstaan vernieuwende acties.
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Voorbeelden zijn de aanleg van de retentie in Obdam, of de uitrol van een nieuw
personeelsbeleid in Velt en Vecht. Zo ontstaan nieuwe levenscycli met nieuwe routines.
Zo’n nieuwe levenscyclus ontwikkeld zich tot het moment dat de veerkracht om zich aan te
passen aan nieuwe omstandigheden zo klein is dat er een nieuwe crisis nodig is om tot
vernieuwing te komen. Figuur 4 laat de beschreven fasen zien in een lemniscaat model.

losse netwerken
nieuwe
waarden

meer
hierarchie

gebrek aan
veerkracht

vernieuwing

crisis
presteren leren
pionieren

verwarring
& conflict

Figuur 4: Ecocyclus, aangepast van Hurst 1995
Belangrijk in het concept van vernieuwing van Hurst is de combinatie van de afbraak van
oude routines, waardediscussies en de integratie van nieuwe kennis via losse netwerken en
de vertaling daarvan in nieuwe praktijken. Vernieuwing is dus niet een kwestie van een
goed idee of goede regelgeving die, als er maar voldoende draagvlak is, de praktijk zal
veranderen. Vernieuwing volgens Hurst ontspruit uit situaties waar gezocht wordt naar
nieuwe manieren om met veranderende omgevingen om te gaan en waar binnen netwerken
naar betekenis wordt gezocht van veranderingen.
De toepassing van de theorie van Hurst leidt in de CoP tot herkenning en men vindt de
indeling van processen in fasen handig. Maar de ecocyclus leidt ook tot discussie. Het blijkt
niet gemakkelijk om het eens te worden over de fasen waarin de cases zich, volgens Hurst,
bevinden. Inschattingen verschillen van elkaar. Het blijkt dat het model van Hurst niet als
een vast patroon kan worden opgevat, waaraan ieder proces voldoet. Een van de redenen
hiervoor is dat menselijk handelen processen beïnvloedt. Het is bijvoorbeeld verstandig om
in organisaties af en toe kleine crises te veroorzaken om grote op de lange termijn voor te
zijn.
De vernieuwingscyclus van Hurst wordt ook beschreven als sociaal leren. (SLIM 2004,
Harmonicop 2005, Leeuwis 2002). Maar veel gehanteerde termen als ‘reframing’ (zie
Leeuwis 2004) en ‘transitie’ (zie Rotmans et. al. 2005) raken aan hetzelfde soort van proces.
‘Transitie’ in de termen van Rotmans et. al. is een overgang van een stabiele toestand van
een complex systeem naar een nieuwe toestand. Zo’n overgang gaat gepaard met “korte
periodes van instabiliteit en chaos” (p. 8). Termeer (2006) beschrijft in haar inaugurale rede over
maatschappelijke innovatie het ‘doorbreken van configuraties’. Het management van zulke
processen vraagt om het “organiseren van een gezamenlijk zoekproces” en dit proces is
“exploratief en ontwerpgericht” (Rotmans p. 6) of “van centraal sturen naar participeren in
netwerken, ketens en activiteiten” (Termeer, p. 20). Sociaal leren en transitie management
worden gezien als een vorm van overheidssturing die een aanvulling is voor bestaande
overheidsstrategieën, zoals wetten en regels, marktgerichte aanpakken en
stimuleringsregelingen. (Zie: Jiggins et. al. 2007 en Rotmans et. al.).
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7.3

WILLEN, WETEN, KUNNEN, KENNEN
Een deel van het Hurst model vormt de vernieuwing- of transformatiefase. Om de belangen
en perspectieven van anderen tijdens vernieuwenscycli te begrijpen wordt gebruik gemaakt
van een conceptueel kader dat we ‘willen, weten, kunnen en kennen’ noemen. Deze vier
begrippen komen voort uit theorieën over besluitvorming en cognitie.
Alex Bos (1974) heeft onderzocht hoe groepen besluiten nemen. Hij bestudeerde het gedrag
van kleine groepjes leerlingen. Uit zijn analyse bleek dat de groepjes erg verschilden in hun
vermogen tot een goed besluit te komen. Om dit te verklaren ontwikkelde hij een model dat
nog steeds overeind staat. Daarbij onderscheidde hij een ‘kenweg’ die terugkijkt naar het
verleden en een ‘keuzeweg’ die vooruit ziet. Op de kenweg liggen observaties of feiten
(vergelijkbaar met kennen) en hun interpretatie (weten). Op de keuzeweg liggen doelen
(willen) en middelen (kunnen). Zijn conclusie was dat groepjes die goede besluiten nemen,
herhaald door de vier punten heen lopen. (zie figuur 5).

feiten

doelen

kenweg

keuzeweg

interpretatie

middelen

Figuur 5: Het besluitvormingsmodel van Bos 1974
Groepjes die niet tot goede besluiten kwamen, bleven eindeloos praten over de doelen, of de
middelen, of over de feiten, zonder aandacht voor de andere elementen van het model.
Dezelfde elementen komen terug in recent onderzoek naar cognitie, handelen op basis van
kennis, en naar het vermogen van dieren om waar te nemen. Levende wezens hebben
emoties, die hun willen bepalen. Ze kunnen waarnemen en handelen. Velen hebben ook nog
instinct en/of intelligentie op grond waarvan ze waarnemingen kunnen interpreteren. Zelfs
eenvoudige platwormen kunnen leren dat ze beter links dan rechts kunnen gaan als ze een
schok willen ontlopen en voedsel willen vinden. Dus ook zij ‘weten’ dingen. Op grond van
6

dit soort onderzoek, is het volgende model van een cognitief wezen ontstaan (zie figuur 6).
Het model laat zien dat waarden en emoties, de perceptie van de omgeving (kennen),
theorieën en actie onderling verbonden zijn. Een cognitief systeem streeft naar coherentie
tussen deze elementen.
In een netwerk dat een collectieve actie nastreeft, zal er steeds gewerkt worden om een
7

zekere mate van coherentie tot stand te brengen tussen de genoemde elementen . Denk aan
de besluitvorming in groepen zoals die beschreven is door Bos.

6

Zie Röling, N. 2002 en voor een bespreking Leeuwis 2004 en Leeuwis 2002.

7

Om tot succesvolle actie te komen is een hoge mate van coherentie nodig, maar in de praktijk zie je dat

nooit iedereen het resultaat een succes vindt, zodat hier een balans gezocht wordt. Overigens betekent
een hoge mate van coherentie niet dat iedereen het met elkaar eens is. Het betekent dat ieder vanuit de
eigen perceptie de te ondernemen actie logisch en zinvol vindt.
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In het geval Obdam is coherentie gezocht tussen de zorg om de toekomst (een emotie) – de
perceptie dat het de laatste jaren te nat is geweest – de theorie dat het in de toekomst meer
gaat regenen en de actie om ruimte voor waterberging te reserveren. Dat de betrokkenen
verschillende emoties hadden (de boeren waren bang voor schade, het waterschap wilde
nieuwe normen) en verschillende theorieën… etc. vroeg om processen waarin deze nader
tot elkaar gebracht werden. Deze processen vonden binnen het netwerk of tussen de leden
ervan plaats, zodat de interne coherentie verbeterde (zie figuur 6).

waarden,
emoties,
willen

theorie,
weten

perceptie
van de omgeving,
kennen

actie,
kunnen

Figuur 6: Model van een cognitief wezen, dat handelt in zijn/haar omgeving
Van Buuren (2006) omschrijft competente ruimtelijke besluitvorming als het organiseren van
wisselwerking tussen drie soorten kennis; namelijk feitenvorming, beeldvorming en
wilsvorming. Hij legt geen relatie met cognitieve wezens, maar zijn notie van wisselwerking
tussen soorten kennis lijkt op het model van figuur 6.

7.4

METHODEN EN WERKVORMEN
In de CoP is geprobeerd om interactieve werkvormen te ordenen op de ecocyclus van Hurst.
Het doel daarvan was om waterbeheerders een handreiking te bieden bij de keuze van
interactieve werkvormen. Dit is niet gelukt, omdat bleek dat werkvormen in diverse fasen
gebruikt worden. Keukentafelgesprekken kun je gebruiken tijdens een crisis, maar ook als je
iets nieuws wilt beginnen. En dit geldt voor vrijwel alle werkvormen. De ecocyclus bleek
nuttig om een beter begrip te krijgen van de fase waarin een proces zich bevindt. Maar een
vertaling daarvan naar tools bleek onmogelijk. Deze paragraaf beperkt zich daarom tot een
beschrijving van de werkvormen die wij zelf, tijdens het onderzoek, gehanteerd hebben.

7.4.1

ANALYSE VAN PERSPECTIEVEN VAN BELANGHEBBENDEN
Voor de analyse van de cases zijn steeds drie stappen ondernomen. De eerste is de
uitvoering van een stakeholder analyse om de belanghebbenden bij een case te identificeren.
Voor een stakeholder analyse zijn vele methoden. Wij hanteerden een eenvoudige aanpak.
Iedere case werd voorbereid door de waterbeheerder die de case inbracht samen met een of
twee leden van de onderzoeksgroep van de CoP. Binnen dit voorbereidingscomité zijn de
stakeholders geïdentificeerd en is een schets gemaakt van de belangen en de verhoudingen
tussen de belangen. Op grond van deze schets is besloten welke belanghebbenden door de
CoP geïnterviewd zouden worden. In de praktijk speelden vaak praktische overwegingen,
zoals de vraag of mensen tijd hadden, of ze bereikbaar waren, etc. een rol.
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De tweede stap is het uitvoeren van interviews. Leden van de CoP vormden hiertoe teams
van twee mensen en deze voerden het interview uit. Liefst bij de belanghebbenden thuis of
in het veld. Deze interviews waren semi gestructureerd.
Dat wil zeggen dat er geen vragenlijsten werden gehanteerd, maar dat er wel door iedereen
dezelfde onderwerpen aan de orde werden gebracht. De structuur van de vraaggesprekken
was gebaseerd op het willen, weten, kunnen, kennen kader. Deze vier elementen kwamen
ieder interview terug.
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controle over de omgeving

Willen
. doelen
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convenant van 2000
was belangrijk beginpunt,
omdat het partijen bij elkaar bracht

Figuur 7.Resultaat van de inventarisatie van interview-resultaten van de case Obdam.
De derde en laatste stap is het analyseren door de CoP van de interviewresultaten. Hiertoe
werden de vier elementen verzameld en bij elkaar gebracht. Aan de hand van het
resulterende beeld (figuur 7) werd de mate van coherentie tussen belanghebbenden
geanalyseerd.

7.4.2

EEN COMMUNITY OF PRACTICE
De community of practice zelf is een werkvorm die geschikt is bij de toepassing van de
vernieuwingscyclus van Hurst, omdat een leergemeenschap een platform is voor discussie
en voor het bespreken van eigen ervaring en het ontwikkelen van nieuwe kennis.
Participanten van onze eigen CoP zijn door de initiatiefnemers van het onderzoek Dialoog
over Water benaderd. Een voorwaarde voor deelname aan de CoP is dat men trouw
participeert. Het is niet de bedoeling dat men vervangers stuurt. De reden hiervoor is dat er
vertrouwen ontstaat en dat de participanten en de CoP vooruitgang boeken. De CoP
bijeenkomsten zijn actief in de zin dat iedereen bijdraagt. Plenaire discussies worden
afgewisseld met groepsgesprekken. Iedere bijeenkomst wordt begonnen met een korte
evaluatie van de vorige keer en afgesloten met de vraag hoe de volgende bijeenkomst
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georganiseerd gaat worden. De leden van de CoP agenderen zelf de bijeenkomsten en zijn
verantwoordelijk voor de inhoud. De organisatie van de CoP en de facilitatie worden
verzorgd door de onderzoeksgroep, steeds in samenwerking met leden.
Iedere bijeenkomst is er aandacht voor het eigen leerproces. Dan wordt er gekeken of de
voortgang van het proces beantwoordt aan de vragen en verwachtingen van de
participanten. Maar ook is er aandacht voor de impact van het leerproces op de
participanten zelf en op hun directe werkomgeving. Door de onderzoeksgroep zijn leden
van de CoP in hun eigen werksituatie hierover geïnterviewd.
De CoP is onderworpen aan een evaluatie door Leven met Water. Binnen het Leven met
Water consortium functioneren meerdere CoP’s en deze zijn allen geëvalueerd. Uitspraken
van leden van de CoP over wat de CoP oplevert zijn:
§ Geeft inzicht in eigen organisatie en de praktijk;
§ Zorgt voor ruimte voor reflectie op eigen werk en praktijk; deze reflectie moet je actief organiseren;
§ Koppelen van de theorie en praktijk: voor de vertaling hiervan naar de eigen praktijk moet nog wel
een extra slag gemaakt worden;
§ Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden;
§ Het kunnen uitleggen van gevoeligheden over communicatie;
§ Helpt bij de onderbouwing van keuzes (analyse instrument); welke actie geeft welke reactie;
§ Training in het voeren van de dialoog en het organiseren van de dialoog;
§ Heeft verschillende manieren van kijken opgeleverd;
§ Doorvertaling van de kennis en vaardigheden naar collega’s (interne opleiding) en in het werk
toepassen;
§ Belang van netwerken voor een goede intervisie en routiniseren van de vaardigheden;
§ Belang van goede samenstelling van de CoP om onderling vertrouwen te krijgen;
§ Goede balans tussen brengen en halen van kennis (gratis advies);
§ Casus “vooruit kijken”: veel activiteiten binnen de CoP waren gericht op het terugkijken
(reflectie), we worden pas echt vaardig als we het vooraf kunnen bedenken en er naar gaan
handelen;
§ De CoP geeft meer energie dan het kost.
Tijdens de laatste COP bijeenkomst in Utrecht, toen dit eindrapport behandeld werd is een
inventarisatie gemaakt van sleutelmomenten zoals de leden deze ervaren hebben. Figuur 8
geeft hiervan een beeld.
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De Bono methode
toegepast

Evaluatie interviews en nader onderzoek

Enorme betrokkenheid
van mensen, woonomgeving
is nader dan het water

Als team begin van serieuze interview ervaring
lastig en leuk
Begin van toepassing
willen, weten, kunnen, kennen
Besef dat interne communicatie
Gelijk is aan externe
analysekracht van COP
neemt toe

Februari 2005; Inceptie

Maart 2005; Etten-Leur

Juni 2005; Arnhem

Oktober 2005; Obdam

April 2006; Velt en Vecht

Besef van twee-trapsraket
Juni 2006; Nieuwe Driemanspolder

Theorie voorziet in grote behoefte,
Inzicht helpt bij duiden van innovatie en leren
Water als drager van sociaal-economische ontwikkeling
COP evaluatie; ont-moeten en wisselwerking van wetenschap –
praktijk. Aandacht voor emotie en leerprocessen

Oktober 2006; Theorie en externe
evaluatie in Wageningen
April 2007; Emscher

Figuur 8; sleutelmomenten van leden van de CoP,
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8

Bezoek aan het
Emscher Genossenschaft
We bezoeken het Emschergenossenschaft op hun hoofdkantoor in Essen op 27 maart 2007.
De rivier de Emscher voert het water van het grootste gedeelte van het noordelijke
industriële Roergebied van Dortmund naar het oosten, tot Duisburg, waar de rivier
uitmondt in de Rijn bij Dinslaken. De Emscher ligt centraler in het Roergebied dan de Roer
zelf, die parallel loopt aan de Emscher naar het zuiden en ook in de Rijn uitmondt.
Het doel van ons bezoek aan de Emschergenossenschaft is om andere waterproblemen dan
in Nederland te bespreken (water kwesties in een gigantisch stedelijk en industrieel gebied),
een andere manier van aanpak (er wordt gezegd dat het Duitse systeem meer hiërarchisch is
dan het Nederlandse) en een andere organisatie- en overheidsstructuur (de
Emschergenossenschaft heeft als leden gemeentebesturen en grote industriële concerns,
geen individuen).
De dag start met een uitleg over de context van het waterbeheer door dhr. Becker. Daarna
legt dhr. Geisler het Master Plan uit voor de toekomst van de rivier, en mevrouw Claber
introduceert de plannen ‘Arbeitsgemeinschaft Neues Emschertal’ en ‘Soziale Stadt’.
Hierna is het de beurt aan de Nederlandse bezoekers. De case Nieuwe Driemanspolder
wordt gepresenteerd binnen de context dat 8 miljoen mensen wonen en werken in de
Randstad, dat gelegen is beneden zeeniveau. Na de lunch gaan we in groepjes uiteen om
over de kwesties te discussiëren. Plenair worden de resultaten vervolgens gerapporteerd en
bediscussieerd. De dag wordt afgesloten met een evaluatie en een dankwoord.

8.1

WATERMANAGEMENT ASPECTEN VAN EEN TRANSFORMATIE
Een foto van de Emscher uit 1789 laat een landelijke rivier zien met een lage gradiënt. In
1900 is het landschap al drastisch veranderd. Enorme kolenmijnen voeden de kolossale
industrialisatie van Duitsland en het water is vervuild, ziektes als cholera en pest bedreigen
de bevolking en het land is bedekt met gebouwen en infrastructuur. In 2000 is 18% van het
totale gebied bebouwd. De regen kan niet langer in de bodem dringen en veroorzaakt
overstromingen en er is geen watervoorraad in tijden van droogte. De rivier is gekanaliseerd
en de oevers zijn in steen vastgelegd. Al het effluent van industrie, huizen en mijnen wordt
afgevoerd via het open kanaal Emscher naar de Rijn. Ondergrondse riolen zijn niet mogelijk
vanwege de vele verzakkingen door de mijnbouw.
De invloed van de kolenmijnen is opmerkelijk. Als een mijnschacht in onbruik raakt en de
steunbalken worden verwijderd, dan neemt het enkele dagen in beslag totdat de schacht
instort, waardoor het land erboven wegzakt. Door de jaren heen is het land aanzienlijk
gezakt ten opzichte van het oorspronkelijke niveau; in sommige gebieden is zelfs sprake van
een daling van 20 meter.
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Vanuit het populaire restaurant ‘Lippe Zicht’ keken de gasten vroeger neer op de rivier,
maar nu is het uitzicht veranderd in een grote dijk zodat de rivier op zijn oorspronkelijk
niveau kan blijven stromen. Deze omstandigheden verklaren waarom rioolwater door open
kanalen moet worden afgevoerd, gelegen op verhoogde dijken in het landschap.
Toen de mijnbouw stopte en het risico op verzakkingen verminderde deed de kans zich
voor om het totale watersysteem te veranderen, zodat de open riolen van de Emscher en de
elf zijrivieren konden worden opgeheven (het laatste gebied in Duitsland waar ze nog
gebruikt werden). Toen kon ook gestart worden met het verbeteren van de waterkwaliteit,
het scheiden van regen- en rioolwater en het creëren van een ecologische groene zone in
plaats van de in steen vastgelegde oevers van beken en kanalen. Er is al heel veel werk
verzet. Een nieuw ondergronds gelegen riool van 400 km lang is aangelegd, inclusief
waterzuiveringsinstallaties. Over 100 km zijn groene rivieroevers gecreëerd en overal zijn
infiltratiegebieden voor regenwater (voor retentie en afvoer naar het grondwater) aangelegd
met architectonisch interessante ontwerpen. Een boek over verschillende manieren om
regenwater te infiltreren naar het grondwater is zo populair dat 7000 exemplaren zijn
verkocht. Een nieuwe fietsroute ‘Rainwater route’ is aangelegd door het hele gebied. Boven
alles is de transformatie van de Emscher een symbool geworden van een nieuw tijdperk
voor het gehele gebied, dat was gedegenereerd met hoge werkeloosheid en onaantrekkelijke
leefcondities. Veertigduizend mensen per jaar verlaten nog steeds de streek voor een betere
woon- en leefomgeving. Vroeger was het gebied afhankelijk van mijnbouw en zware
industrie, in de toekomst zal het de diensverlenging zijn. De gehele transformatie zal 30 jaar
duren en zal ongeveer 4.4 miljard Euro kosten, waarvan de helft al is besteedt.

8.2

GRONDWATER VERHOGING
De Emschergenossenschaft, de gemeentebesturen en de overheid van Noordrijn Westfalen
hebben in 2005 de overeenkomst ‘Zukunftsvereinbarung’ getekend om gedurende de
volgende 15 jaar 15% van het regenwater van het riool af te koppelen. Aanvullend hebben
de partners besluiten genomen over een waterbeheersplan, over de aanpak van de
economische ontwikkeling en over plannen om de leefbaarheid en aantrekkingskracht van
de steden te vergroten. Dit plan wordt gefinancierd door de leden van de
Emschergenossenschaft en de overheid van Noordrijn Westfalen. De totale kosten worden
deels gecompenseerd door de opbrengst die de kostenreductie van regenwaterbeheer met
zich meebrengt.
Met betrekking tot regenwaterbeheer heeft de Emschergenossenschaft een speciaal
probleem door de “polders” in het gebied door de weggezakte bodem. Ongeveer 40% van
het gehele gebied is afhankelijk van pompen om droge voeten te houden. Een gesloten
ondergronds rioolstelsel (een overheidsopgave tot 2015) in combinatie met infiltratie van
regenwater kan leiden tot een grondwaterstijging van 2 meter in sommige gebieden. De
klimaatverandering zal zeker extra overlast geven van water door extreme
weeromstandigheden. Een mogelijke oplossing is het aanbrengen van drie gescheiden
systemen voor stedelijk water: een rioolstelsel, een regenwater infiltratiesysteem en
drainage en afvoeren van grondwater. De opdracht wordt niet makkelijker doordat de
mensen recht hebben op een droge kelder van 2,5 meter diep.
Het plan wordt lokaal ondersteund onder andere omdat de open riolen vandaag de dag
onacceptabel zijn. Daarnaast worden alle besluiten over investeringen gemaakt in het
Genossenschaft, de vergadering van de leden van de Emschergenossenschaft. Door de
projecten ontstaat er werkgelegenheid voor de lokale bevolking. De landelijke overheid
betaalt mee aan de projecten.
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Doordat de uitvoering is verspreid over een langere periode bedraagt de extra stijging van
de waterlasten voor de bevolking maar 4% en dat is vergelijkbaar met de rest van het land.

8.3

HET MASTERPLAN VOOR DE RIVIER ZELF
Ook al is het Masterplan geschreven in een formeel taalgebruik, het is geen formeel plan,
maar meer een flexibele en veranderbare overeenkomst tussen de partners. Het bevat
hoogwaterbescherming, ecologische potentieel, waterkwaliteit, recreatie, historie, ruimtelijk
ordening en het aantrekkelijker maken van de rivier zelf. Een van de elementen van het plan
is het verbreden van het profiel met driemaal de breedte die de rivier nu heeft. Dit is niet
overal mogelijk maar het creëert mogelijkheden om de doelen van het plan te bereiken.
Een plan met een zodanig grote invloed vereist een goede communicatie. Een groot deel van
de aandacht is besteed aan dit aspect. Eén aspect is de ‘Emscherdialog’, een
communicatieplan met verschillende informatie fases en rondes voor alle inwoners van het
gebied. Het bevat ook een bruggenfeest, muziek en exposities vanaf 2001. Het plan wordt
uitgevoerd met assistentie van ingehuurde consultants.
De uitvoering heeft ook lastige aspecten. In de eerste plaats vraagt de multifunctionaliteit
van het plan om zorgvuldige coördinatie met alle partijen. Financieel gezien is het ook niet
simpel. De Emschergenossenschaft bekostigt alles wat te maken heeft met water, maar extra
en gerelateerde kosten moeten gedragen worden door andere partijen. Een bijzonder
probleem is het saneren van vervuilde bodems van grote industrieterreinen. Vele bedrijven
zijn vertrokken of zijn failliet, en een speciaal probleem is de frequente verandering van
politici, CEO’s en andere belangrijke bestuurders. Maar in 1990 is de definitieve beslissing
genomen om de gehele transformatie van de Emscher uit te voeren. Mijlpalen en ‘geen spijt’
projecten worden gebruikt om het gevoel van vooruitgang en verbetering vast te houden.

8.4

DE SOCIALE STAD EN DE WERKNEMERSGEMEENSCHAP
‘We worden ouder, minder in getal, kleurvoller en we forenzen steeds meer’. Het Sociale
Stad Project richt zich op de sociale aspecten van de transformatie in de regio door de
‘Emscher Umbau’. Een onderdeel van het Sociale stad project zijn woningbouwprojecten.
De “Arbeitsgemeinschaft Neues Emschertal” is een samenwerkingsverband tussen 11
steden en 4 regionale besturen (‘Kreise’) om een regionale entiteit op te stellen voor het
gehele Ruhrgebied; voor kwesties als het Emscher Landschapspark, de infrastructuur, de
groene longen, de wegen en de stedelijke woningbouwontwikkeling.
En de sturing door de overheid van deze complexe onderneming? Het project loopt al 17
jaar en kent vele pieken en dalen. Maar het is duidelijk geworden dat werken met
gemeentebesturen in een strak hiërarchische traditie helpt. Het onderhandelen met
individuen en publieke organisaties is een taak van de gemeentebesturen. Maar ook de
historische context helpt. Het ineenstorten van de kolen- en staalindustrie zorgde voor
werkeloosheid en verloedering en dit helpt om de actoren in het gehele gebied te motiveren.
Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Wat duidelijk is geworden, gedurende de discussies, is het belang van leiderschap in het
geheel. Blijkbaar is het hoofd van de Emschergenossenschaft, de ‘Vorstandsvorsitzerder’
(CEO) een belangrijke man met een achtergrond als burgemeester en politicus in het Lippe
gebied. Hij heeft de touwtjes strak in handen. Hij was essentieel bij het overtuigen van
gemeentebesturen van het belang van de transformatie van het gebied en het Masterplan.
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8.5

DISCUSSIE EN CONCLUSIES
We analyseerden de ervaringen van de Emschergenossenschaft met de ‘kennen, kunnen,
willen en weten’ techniek. Dit leverde een goed beeld op van de ervaringen van de dag.
Hieronder staan de belangrijkste punten;
§ Enkele Nederlandse deelnemers zijn onder de indruk van de lange termijnvisie en het
leiderschap die aan de Emscher transformatie ten grondslag liggen, hetgeen niet altijd zo
duidelijk aanwezig is in het Nederlandse waterbeheer;
§ Een interessant aspect is dat het waterbeheer een drijvende kracht is in het proces van de
transformatie van economie, milieu en sociale omstandigheden in de regio;
§ Het gehele plan is voortgekomen uit de historische context van industriële en milieu
verslechtering;
§ Het verband tussen de Emscher initiatieven met culturele organisaties is interessant.
Bijvoorbeeld de grote internationale expositie van gebouwen en architectuur heeft
geholpen bij het populariseren van de ideeën voor de Emscher;
§ Binnen de transformatie van de Emscher is hoge prioriteit gegeven aan publieke
participatie. Door de organisatie van speciale evenementen (tours door nieuwe
rioolpijpen) en door structurele elementen (zoals de ‘regenwater’ fietsroute);
§ De Duitse gastheren benadrukte dat de publieke participatie in het belang is van het
overleven van hun eigen organisatie op de langere termijn;
§ Het echte sociaaltechnische aspect lijkt de schaamte te zijn voor het openriool, dat niet
langer meer is toegestaan bij wet en dat kon worden opgeheven omdat de verzakkingen
van de bodem waren gestopt;
§ Het feit dat de Emschergenossenschaft een samenwerkingsverband is tussen
gemeentebesturen is een belangrijke factor omdat de Emschergenossenschaft meer
ruimte geeft voor beslissingen in vergelijking tot Nederlandse waterschappen. De
ervaringen met de Driemanspolder laten zien dat het Waterschap Rijnland twee rondes
met overleggen moet voeren: 1) Een gevecht om ruimte met gemeenten, die graag
woningen willen bouwen, 2) Overleg met de bewoners (vaak agrariërs) die vaak weinig
ruimte voor discussie meer heeft vanwege het resultaat van de gevechten met
gemeenten;
§ De ervaring met het Emscher Genossenschaft laat zien dat, ondanks het huidige
enthousiasme voor de vrije markt, er door het ontwerpen van een openbare ruimte voor
een groot gebied, een geweldig werkveld voor publieke diensten is ontstaan;
§ De Duitse deelnemers toonden hun interesse in de gebruikte workshop, interview en
analyse methoden door de Nederlandse bezoekers. Het concept van ‘Community of
Practice’ is bekend bij de Duitsers maar er is nog maar weinig ervaring mee opgedaan;
§ Ook ervaringen met directe communicatie naar individuele burgers is nodig. Dit in het
kader van de 4000 kleinere afkoppelingsprojecten binnen gemeenten die op de rol staan.
Er is afgesproken dat onze gastheren worden uitgenodigd in de stad Arnhem, waar
vergelijkbare projecten worden uitgevoerd.
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HOOFDSTUK

9

Conclusies en
aanbevelingen
De Community of Practice en de ervaring van leren hebben gedurende het onderzoek een
cruciale rol gespeeld. Daarbij is steeds onderscheid gemaakt tussen twee niveaus van leren:
namelijk het niveau van de cases en het niveau van de CoP zelf. In dit hoofdstuk worden
deze twee niveaus aangehouden en de conclusies worden dan ook in twee paragrafen
gepresenteerd. Het hoofdstuk sluit af met een aantal aanbevelingen.

9.1

SUCCES EN FALEN IN DE CASES
De belangrijkste conclusie is dat er geen objectieve maatstaf bestaat voor succes of falen.
Niet voor de manier waarop een planvormingsproces verloopt en niet hoe een eindresultaat
in het veld eruit ziet. Hoewel er dus geen objectieve maatstaf bestaat zullen - als je natte
voeten krijgt - veel stakeholders het erover eens zijn dat de uitkomst niet zo geslaagd is. En
als na jaren gehakketak en andere procesdynamiek geen besluit mogelijk lijkt en iedereen
met ruzie uit elkaar gaat, zal men het erover eens zijn dat het proces gefaald heeft (hoewel
sommigen misschien blij zijn dat uitstel wellicht afstel betekent). Diegenen die bij een proces
betrokken zijn, bepalen voor zichzelf in hoeverre het proces slaagt. Hieruit volgt dat er
vrijwel nooit sprake zal zijn van 100% succes.
Uit de case-analyses en uit discussies binnen de CoP volgen factoren die van belang zijn
voor succes of falen.

Transitie
In het waterbeheer is een transitie gaande. Een aspect hiervan is het zoeken naar nieuwe
sturingsstrategieën van de overheid. Hiërarchische sturing (regels en handhaving) en het
bevorderen van marktwerking (stimuleringsregelingen) blijven nodig maar zijn niet
voldoende om adequaat te reageren op de ontwikkelingen. Het alternatief van sociaal leren
moet aan de mix worden toegevoegd. Er is nog weinig ervaring met deze sturingsvorm en
er is behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheid om met gezamenlijke leerprocessen om
te gaan.

Coherentie
Belanghebbenden bij het regionale waterbeheer zijn vaak wederzijds van elkaar afhankelijk.
Wederzijdse afhankelijkheid houdt in dat men alleen de eigen doelen kan bereiken als de
anderen hún doelen bereiken. Wil men tot actie komen dan is het nodig dat de definities van
succes een zekere coherentie vertonen. Dit betekent niet dat iedereen het met elkaar eens
hoeft te zijn, maar wel dat men elkaar begrijpt en vanuit het eigen perspectief belang ziet in
de te ondernemen actie. Om het proces van coherentie te bevorderen is facilitatie of
leiderschap nodig.
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Willen, weten, kunnen, kennen
Het cognitieve model van ‘willen, weten, kunnen en kennen’ blijkt een goede methode om
de mate van coherentie inzichtelijk te maken en te beoordelen. In besluit- en
planvormingsprocessen is afwisselend en herhaaldelijk aandacht nodig voor de vier
genoemde elementen:
§ Kennen staat voor de observaties van de omgeving;
§ Weten staat voor theorieën over wat er in de omgeving gebeurt (of gebeurd is);
§ Willen staat voor gevoelde waarden, doelen en emoties van betrokkenen;
§ Kunnen staat voor de concrete mogelijkheden om actie te ondernemen, zoals geld of
instrumenten.

Aandacht voor waarden en emotie
Waterbeheerders zijn geneigd om snel in oplossingen te denken. Hierdoor missen zij vaak
de ‘willen’ kant uit het cognitieve model ofwel de mate waarin dieperliggende waarden en
emoties bij belanghebbenden een rol spelen. Leden van de CoP hebben ervaren hoe
bepalend deze waarden en emoties zijn voor het verloop van planprocessen. In de cases
Etten Leur, Obdam en de Driemanspolder werd duidelijk dat boeren een grote emotionele
betrokkenheid hebben bij hun grond. De grootste emotionele betrokkenheid van burgers
troffen we aan bij de case Presikhaaf, waar de planvorming een groot effect had op het
directe leefmilieu van de mensen. De vaardigheid om emoties en waarden rond
planprocessen te herkennen en het leren hier constructief mee om te gaan is een essentiële
succesfactor.

Ontwerp van participatieprocessen
Er zijn vele vormen van participatie8 en nog meer werkvormen. Er zijn geen algemene regels
voor de selectie van instrumenten en methoden. Van belang is om zowel voor de eigen
organisatie als naar participanten helder te formuleren waar de participatie over gaat. Is het
een breed zoekproces? Of gaat het over het informeren van betrokkenen over al genomen
besluiten? Het doel van het proces bepaalt ook wie uitgenodigd wordt om te participeren.
De ecocyclus van Hurst blijkt behulpzaam om inzicht te krijgen in de fase van een proces.
Uit de cases bleek hoe belangrijk het is dat participanten het gevoel hebben dat hun inzet op
waarde wordt geschat. Strategieën om participatie te misbruiken om bijvoorbeeld de kans
op problemen tijdens de inspraak te verminderen zijn gedoemd te mislukken, omdat
participanten dit haarfijn aanvoelen.

De waterbeheerder technisch specialist of onderhandelaar
In verschillende cases (Obdam, De nieuwe Driemanspolder) kiezen
waterschapsmedewerkers een specialistische en technische insteek in ruimtelijke
onderhandelingsprocessen. Dit blijkt weinig effectief. Deels omdat ruimtelijke processen om
verfijnde onderhandelingsvaardigheden vragen, maar ook omdat meer en meer andere
partijen met behulp van specialisten met andere en vaak tegenovergestelde ‘technische
waarheden’ komen. In Obdam stelden de bollenboeren een studie van WLDelft tegenover
de normen van het hoogheemraadschap. Waterbeheerders zullen vaker hun technische
insteek moeten loslaten en hun onderhandelingsvaardigheden moeten aanscherpen om
ruimtelijke processen met succes af te ronden.

8

In de literatuur vindt men wel zogenaamde participatieladders. Dit zijn categorieën waarin de mate

van invloed van participanten varieert. Deze ladders kunnen behulpzaam zijn bij de selectie van
methoden. Ook is er veel literatuur over tools en methoden.
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Tweetrapsraketten
De case van de Nieuwe Driemanspolder toont een herkenbaar mechanisme: overheden
regelen eerst zelf hun zaken onder elkaar voordat ze ‘ermee naar buiten gaan’. De logica van
deze strategie is dat het vinden van multifunctionele oplossingen en de financiering daarvan
zo moeilijk is dat alle aandacht voor onderhandeling met mede overheden nodig is. Hieruit
volgt wel dat overheden hun maatstaven voor succes aan de ‘eerste trap’ van de raket
verbinden. Het gevolg is dat de ‘tweede trap’, namelijk het planproces met lokale
belanghebbenden, minder prioriteit krijgt. Lokale belanghebbenden kunnen het proces
nauwelijks meer beïnvloeden. Dit leidt niet alleen tot teleurstelling en frustratie, maar het
vormt ook een faalfactor. Want kwade mensen zullen niet geneigd zijn constructief mee te
denken en zullen eerder gebruik maken van de vele juridische mogelijkheden die er bestaan
om het proces te hinderen.

De relatie met gemeenten
Bij ons bezoek aan de Emscher Genossenschaft viel ons op hoezeer waterbeheerder en
gemeenten gelijk optraden. Een reden is dat gemeenten in het bestuur zitten van de E.G.
In Nederland vormen waterschappen en gemeenten nog teveel partijen die tegenover elkaar
staan met discussies over taken, geld en verantwoordelijkheden. Dit ondanks de inzet van
waterschappen en gemeenten de laatste jaren om de relatie te verbeteren en de worsteling
van gemeenten met hun rol in het moderne waterbeheer. Mede hierdoor ontstaat de
zogenaamde ‘tweetrapsraket’ in de planvorming. Goede werkrelaties met gemeenten zijn
een belangrijke succesfactor.

Afwenteling en sociaal leren
Een element van waterbeheer is dat maatregelen op andere plaatsen worden getroffen dan
waar de problemen zijn. De boeren van Etten-Leur, Obdam en van de Nieuwe
Driemanspolder moeten opzij om de kans op wateroverlast in stedelijke gebieden te
verminderen. Een participatie proces met alleen boeren heeft dus beperkingen, omdat ze in
zekere zin ‘het slachtoffer’ zijn. Het betrekken van burgers in dit soort waterproblemen
moet dus op grotere schaal gebeuren. Inwoners van Etten-Leur, van de polder Obdam of
van Rijnlands boezem zouden zich bewust moeten zijn van de maatregelen die ten behoeve
van hen getroffen worden. Een functie van waterschappen (en Rijkswaterstaat) is juist om
dit soort onevenwichtigheden tussen regio’s te begeleiden. Maar de eerder beschreven
transitie maakt het nodig dat naast overheden ook burgers leren over het nieuwe
waterbeheer. Tijdens ons bezoek aan de Emscher Genossenschaft bleek ons dat het moderne
waterbeheer zich uitstrekt van promotie tot de initiatie van sociaal culturele activiteiten.

9.2

DE COP ALS WERKVORM
De conclusies in deze paragraaf zijn het resultaat van bespreking in de CoP en van de door
Leven met Water uitgevoerde evaluatie.

Zelf leren in de praktijk
De leden van de CoP hebben zelf ervaring opgedaan met leren. Deelnemers worstelden met
het duiden van hun eigen praktijk en het begrijpen van de casestudies. Vooral discussies
over theorie en het conceptueel kader waren aan de ene kant zeer gewenst maar bleken aan
de andere kant moeilijk. Dat was soms leuk en boeiend, maar ook lastig en vervelend. Het
zelf ervaren van leerprocessen is van groot belang om de vaardigheid van leren in de
praktijk te verbeteren.
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Uit de goede en trouwe opkomst en uit evaluaties blijkt dat de leden deze ervaring als
nuttig en positief beoordelen. Leden erkennen de waarde van de CoP voor persoonlijke
ontwikkeling, reflectie en theorievorming.

Monitoring van het leerproces
Het monitoren van het leerproces en het verzorgen van feedback daarover naar de groep
heeft te weinig aandacht gekregen. Vaak bleek er door de bestudering van de cases te
weinig tijd over te blijven voor zelfreflectie. Hierdoor is er niet in alle bijeenkomsten ruimte
geweest voor dit aspect van het onderzoek.

De vertaling van kubieke meters naar gedrag
Waterbeheerders zijn geneigd naar concrete uitkomsten te kijken. Uiteindelijk gaat het in
3
deze visie om het halen van normen of hoeveelheden m , centimeters waterpeil of
concentraties verontreiniging. Uit de cases en uit discussies in de CoP blijkt dat gedrag van
belanghebbenden de uitkomst bepaalt. Technische informatie is input voor discussies, maar
3

geen sturende kracht. De kunst van het waterbeheer wordt daarom het vertalen van m naar
gedrag van mensen. Uit evaluaties blijkt dat deze omslag van denken binnen de CoP is
gemaakt. Of in de woorden van een deelnemer: “In het denken over de primaire processen van
waterschappen is een flinke slag nodig van techniek naar de communicatie kant”.

Emoties en landelijk beleid
Een les is dat communicatie mensen moet raken. Zonder emotie en betrokkenheid is
vernieuwing moeilijk denkbaar. Uit de discussies blijkt dat iedere context weer om andere
aanpakken en methoden vraagt. Er is geen algemene aanpak mogelijk. Dit inzicht
bemoeilijkt het trekken van conclusies ten behoeve van landelijk communicatiebeleid
enerzijds, maar versterkt het besef dat betrokkenheid van burgers in het waterbeheer meer
dan ooit nodig is.

Het zoeken van coherentie
Het analyseren van de perspectieven van belanghebbenden op een probleem of een
interventie blijkt essentieel voor het bereiken van succes in interventies. Het uitvoeren van
de analyses met een groep mensen met verschillende achtergronden bleek effectief. De CoP
is een goed platform om dit soort analyses uit te voeren.

Impact van de COP op waterschappen
De lessen van de CoP werken door op de organisaties van deelnemers. In het
hoogheemraadschap van Rijnland is een discussie over participatie gestart, bij Velt en Vecht
is het verslag van de CoP door het management besproken, in Presikhaaf is het proces
bijgestuurd door meer allochtonen te betrekken, in de kop van Noord Holland zijn lessen
van de CoP gebruikt voor het formuleren van algemeen beleid, binnen ARCADIS is een CoP
gestart om nieuwe medewerkers beter te begeleiden. De lessen uit de praktijk worden
binnen de Universiteit gebruikt om inzichten over sociaal leren te verdiepen. Uit deze
voorbeelden blijkt dat de doorwerking van de CoP verder gaat dan de leden.

Levert de COP een theorie op?
De meeste praktijkmensen geven aan dat juist de koppeling van hun ervaringen met theorie
uit de wetenschap gewaardeerd wordt. De wetenschappelijke leden van de CoP zijn
voorzichtig geweest met het brengen van theoretische beschouwingen met het idee dat dat
praktijkmensen zou afschrikken. Pas in de zevende bijeenkomst is een volle dag aandacht
aan theorievorming besteed. CoP leden geven aan dat de gebruikte methoden en
theoretische kaders relevant zijn. Sommigen gebruiken ze nu in de eigen praktijk.
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Anderzijds heeft het gebruik van theorie in de CoP voor verdieping van die theorie gezorgd.
Deze wordt nu verwerkt in bijdragen aan wetenschappelijke congressen en dergelijke.

Een dragende partij
De organisatie en de facilitatie van de CoP is verzorgd door de onderzoeksgroep van vier
onderzoekers. Uit de evaluatie blijkt dat deze dragende rol essentieel is voor de voortgang.
Facilitatie en organisatie zijn belangrijke ingrediënten van een CoP. Zonder dat is het risico
voorstelbaar dat de CoP slachtoffer zou zijn geworden van de vele urgente taken in de eigen
praktijk.

9.3

AANBEVELINGEN

De CoP en het waterbeheer
Een Community of Practice zoals in dit onderzoek gehanteerd is, heeft meerwaarde voor
waterschappen en andere partijen in het waterbeheer. Deze meerwaarde zit vooral in de
ervaring van deelnemers met collectieve reflectie en leerprocessen.

Theorie
Er is grote behoefte aan door de praktijk geïnformeerde en in de praktijk toepasbare
theoretische kaders. Vertaling van wetenschappelijke theorieën naar de praktijk vindt
weinig plaats. Meer dialogen tussen wetenschappers en professionals zijn nodig.

Cognitieve systemen
Het conceptuele kader van willen, weten, kunnen en kennen en de ecocyclus van Hurst
blijken behulpzaam voor waterbeheerders. Aandacht voor dit soort kaders in de vorm van
cursussen en publicaties is nodig.

Ruimtelijke ontwikkelingsvaardigheden
Ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met waterfuncties vragen om onderhandelings- en
procesvaardigheden van waterbeheerders. Versterking van deze vaardigheden in het
huidige waterbeheer is urgent.

Sociale leervaardigheden
De transitie in het waterbeheer maakt het vergroten van sociale leervaardigheden binnen de
waterbeheersector belangrijk. Nieuwe kennis is binnen de sector nodig en nieuwe
maatschappelijke en sociale relaties zullen ontstaan die om andere benaderingen gaan
vragen. Sociaal leren is een vorm van sturing die nog in de kinderschoenen staat.

Ecologie als onderdeel van democratische afweging
Kennis van ecologische cycli in onze omgeving is een noodzaak voor het omgaan met
klimaatverandering en veranderende veiligheidstheorieën. In onze democratische
afwegingsprocessen moet deze kennis meer en meer een rol spelen. Europese regelgeving
als de KRW en Natura 2000 neemt hierop een voorschot. Meer praktijkgericht onderzoek
hierover is nodig. Maar de afweging tussen de dominante markt- en ecologische criteria
vraagt nog veel aandacht, juist ook bij het bevechten van ruimte voor water.

Bewustwording van de burger
Een les van onze CoP is dat er geen ideale strategie voor bewustwording van de burger
bestaat, maar dat meer kennis en bewustzijn voor waterproblemen wel nodig is. Bestaande
advertentiecampagnes zijn niet voldoende. Veel meer beleids- en onderzoeksaandacht is
nodig om burgers bij het nieuwe waterbeheer te betrekken.
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Betekenis
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Community of Practice
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Commissie Uitvoeringsregelingen (voert secretariaat van het Leven
met Water consortium)

DG Water

Directoraat Generaal Water (van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat)

DUWA

Duurzaam Waterbeheer Benelux Middengebied

HRM

Human resource management

IiP

Investing in People

KRW

Europese Kaderrichtlijn Water

NBW

Nationaal Bestuursakkoord Water

NLTO

Noordelijke Land en Tuinbouw Organisatie

RO-procedure

Ruimtelijke Ordeningsprocedure

WB21

Waterbeheer van de 21 eeuw

ZLTO

Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie
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