
Belangstellingsbijeenkomst leernetwerk  

Samenspel groene Burgerinitiatieven en Overheden 

3 juli 2014, Utrecht 



Doel leernetwerk 

 Omgeving creeren voor ambtenaren om van elkaar en 
van anderen te leren hoe ze ruimte kunnen geven aan 
en samen kunnen werken met burgerinitiatieven in het 
groene domein 



Doel bijeenkomst 

 Kennismaken 
 Leerthema’s, leervragen en leervormen ‘ophalen’ 
 Begin maken met samen agenderen en programmeren  



Kader 

 Natuurvisie EZ 
● Vermaatschappelijking van het natuurbeleid 
● Zelforganiserend vermogen samenleving versterken 

en benutten 



Wie zijn wij 

burgerinitiatieven_preview_2.mp4 



Agenda 

13:45  Welkom met koffie en thee 
14:00  Opening 
14:10  Kennismaking 
15:15  Pauze 
15:30  Schets mogelijkheden leernetwerk  
15:40  Groepsdiscussie  
16:30  Samen agenderen en programmeren 
17:00  Afsluiting met borrel  



Kennismaking 

 Hans Koot (provincie Zuid Holland) 
 Roel den Dikken & Ingeborg Schouten (gemeente 

Eindhoven) 
 Jeroen Willemsen (voorheen waterschap Hollandse 

Delta) 
 



Hans Koot 

 Sturingsfilosofie ‘Netwerkend werken’ van provincie Zuid 
Holland en Leren door Doen pilots zoals Wollefoppegroen 
en Federatie Broekpolder 



Pilots UPG; Leren door doen 
“Het kost meer moeite dan je denkt, 
ook als je denkt 
het zal wel veel meer moeite kosten 
dan ik denk 
dan kost het toch meer moeite 
dan je denkt“. 
 
• Beleidsvisie Groen en UPG: 

– Pilots om onze provinciale 
prioriteiten voor realisatie- en 
beheermodellen verkennen en 
uitvoeren.  

– Netwerksturing is hier het 
uitgangspunt,  

– Kennisnetwerk opzetten om  
kennis en ervaring uit te wisselen 
samen met partners in de pilots en 
externe deskundigen 

“Netwerkend werken betekent dat je je 
doelen probeert te bereiken als overheid 
samen met maatschappelijke partners en 
aansluit bij hun initiatieven en ambities.” 
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Netwerkend Werken 
Leren door doen 

• “Netwerkend werken betekent dat je 
je doelen probeert te bereiken als 
overheid samen met maatschappelijke 
partners en aansluit bij hun 
initiatieven en ambities.” 
 

WOLLEFOPPENGROEN&CO: EETBARE TUIN 
En wat is de Taka Tuka Tuin nu mooi geworden.  
Nu is het aan de bewoners om er elkaar te ontmoeten er te 
recreëren, er samen te werken en er te samenwerken. 

FEDERATIE 
BROEKPOLDER 
 
BEHEER VAN 
GROENGEBIED:  
 
vrijwilligersorganisatie 
om te vormen naar een 
deels professionele 
organisatie met een 
brede betrokkenheid en 
draagvlak in de 
maatschappij,  gericht 
op kwaliteit, lange 
termijn gebruik en met 
eigen inkomsten.  
 



 
Nieuw groenbeleid en meer 

netwerksturing 
 



De rechtmatige  
overheid 

Bron: Pop-up Publieke Waarde NSOB 2013  

zorgvuldige besluitvorming 

sturen op 
prestaties 

Sturen samen met anderen 
 

Co-creatie 

------------------------------------ 

Dynamiek in overheidssturing 



Roel den Dikken & Ingeborg Schouten 

 Stamtafel Biodiversiteit Eindhoven 
 Samenwerking tussen gemeente Eindhoven en 

ondernemersinitiatief in Brainport Park 



Gemeente Eindhoven 
Samenspraak en burgerinitiatieven 
 
Trefpunt Groen Eindhoven 
• Ruim 100 aangesloten groepen 

• Poelenwerkgroep  
• Wasven 
• Vleermuizenwerkgroep 
• Fietsersbond 
• Verschillende stadslandbouwgroepen 
• Buurtverenigingen 
• Stamtafel biodiversiteit 
• ……. 

 
 

 
 

 
 
 



Burgerinitiatieven   
Rol Gemeente 
 
 Meedenken  

Fysieke mogelijkheden 
(kennis)netwerk 
Externe financieringsmogelijkheden  

 
Meebewegen 

Ruimte beschikbaar stellen 
Combinaties maken 
Opstartfinanciering (niet structureel) 

 
Overeenkomst opstellen 
 
Communiceren, communiceren, communiceren 
 



Ondernemersinitiatief in Brainport Park 

 http://www.duurzaam24.tv/video/Strijp+1%3A+Verbind
en+_5012  

http://www.duurzaam24.tv/video/Strijp+1:+Verbinden+_5012
http://www.duurzaam24.tv/video/Strijp+1:+Verbinden+_5012




Jeroen Willemsen 

 Samenwerking tussen burgerinitiatief Natuurlijk 
Grasweggebied, waterschap Hollandse Delta, gemeente 
Hellevoetsluis en Zuid Hollands Landschap 







PAUZE 



Agenda 

13:45  Welkom met koffie en thee 
14:00  Opening 
14:10  Kennismaking 
15:15  Pauze 
15:30  Schets mogelijkheden leernetwerk  
15:40  Groepsdiscussie  
16:30  Samen agenderen en programmeren 
17:00  Afsluiting met borrel  



Verkenning mogelijkheden leernetwerk 

 Alles is mogelijk, als er maar energie en commitment op 
zit 
 Hoe meer initiatief, energie en commitment hoe meer 

kans op programmering 
 Zelf opdracht formuleren, zelf werken aan product 

(eigenaarschap) 
 Alterra ondersteunt, organiseert, levert input etc. 
 Verschillende subgroepen mogelijk 
 In 2014, met mogelijke doorloop  

 



Aanpak verkenning 

 Oriënterende gesprekken 
 Retour ontvangen ingevulde vragenlijsten 

 
 Provincies: Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, 

Zuid-Holland 
 Gemeenten: Ede, Eindhoven, Gemert-Bakel, Rotterdam, 

Venlo, Apeldoorn, Sliedrecht, Zwolle, VNG 
Waterschappen: De Dommel, Rijn & IJssel, 

Vechtstromen  
 Rijk: EZ 



1. Leerthema’s 

Welke 
thema’s? 

Maatschappelijk 
aanbesteden 

Rolinvulling 
overheid 

Houding, 
competenties 
ambtenaren Stimuleren 

burgerinitiatief 
en vrijwilligers 

Wet- en 
regelgeving 

Middelen 

Juridische 
aspecten 

Groen 
verbreden 

Dilemma’s 
eigen 

organisatie 

Succes- en 
faalfactoren  

 Relaties 
met 

bestuurders 
en politiek 



2. Leervragen 

Dilemma’s 
eigen 

organisatie en 
uitdagingen?    

Succes- en 
faalfactoren? 

Opschalen? 

Bestuur en 
politiek? 

Lessen best 
practices en 

briljante 
mislukkingen? 

Type 
Leervragen 

Behoeften 
burgers & 

belang 
overheid? 



3. Leervormen 

Welke 
leervormen? 

Leren van 
externe 
experts 

Leren van 
ervaringen 

andere 
deelnemers 

Hands on 
advies 
experts 

Colleges om 
informatie te 

halen 

Intervisie op 
ingebrachte 

casus 

Excursies 
praktijkvoor

-beelden 

Verhalen 
burger-

initiatieven 

Buddy’s om 
elkaar te 
adviseren 

Cursus 
nieuwe 

competenties 

Digitaal 
info delen  



4. Leerpartners 

Welke 
leerpartners? 

Gelijkgestemden 
of verschillen? 

Competenties  
of 

vaardigheden    
Bestuurslagen 

Functies 
binnen 

organisatie 

Toelaters, 
ontwikkelaars, 

facilitators 
Voorlopers, 

middenmoot, 
achterblijvers 

Beleids-
terreinen    



5. Input / inspiratie 

Welke 
inspiratoren? 

Andere 
netwerken 

Burger-
initiatieven 

Kennis-
instellingen / 

experts 

?? Voorlopende 
overheden 



Opdracht 

OPDRACHT 

2. Welke 
leervragen?   1. Welke 

thema’s? 

3. Welke 
leervormen? 

5. Welke 
inspiratoren? 

7. Welke 
rolverdeling? 

6. Welk 
product? 

4. Welke 
leerpartners?   
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14:00  Opening 
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Agenderen & programmeren 

Welke bouwstenen hebben we nu? 
 Hoe gaan we dit samen verder uitwerken? 

● Wat gaan jullie oppakken? 
● Wat gaat Alterra doen? 



Afsluiting  

Dank en hopelijk 
kunnen we nu samen 
aan slag! 
 
Borrel  
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