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Beste betrokkene bij het Programma Natuur,

Met het Programma Natuur staan we voor een grote opgave: het realiseren 

van natuurherstel in het kader van de structurele aanpak stikstof. LNV, de 

provincies, terreinbeherende organisaties (TBO’s) en andere 

samenwerkingspartners zetten hier samen de schouders onder. Op een 

adaptieve en lerende manier.

En in die lerende samenwerking staat de uitvoeringspraktijk centraal. We 

zijn met elkaar in een nieuwe samenwerkingsvorm, op een nieuwe 

werkwijze en door bestuurslagen heen, op gebieds- en landelijke niveau 

aan de slag. Leren door doen is het devies. Door de inhoud centraal te 

zetten, inzichten te delen, best practices uit te wisselen en samen op 

onderzoek uit te gaan, ontwikkelen we samen een nieuwe werkpraktijk en 

versterken we onze uitvoeringskracht. Dat doen we zoveel mogelijk samen 

met of vanuit bestaande lerende netwerken.

In eerdere reflectiesessies merkten we al de meerwaarde van deze manier 

van samenwerken. Op 25 januari zetten we samen de volgende stap: we 

nodigen u van harte uit voor de brede netwerkbijeenkomst van 25 

januari. Voor nu wensen we u heel fijne feestdagen! En we zien u graag 

terug in het nieuwe jaar.

Namens het gezamenlijke team van Provincies, Rijk en TBO’s

voor de lerende samenwerking,

Vera Minten

Adaptief werken en samen leren 

Meer over het Programma Natuur en de lerende samenwerking?

• Informatiebijlage over Programma Natuur

• Informatiebijlage over adaptieve sturing en lerende samenwerking

https://www.wing.nl/file.php/231/basisverhaal%20uitvoeringsprogramma%20natuur.pdf
https://www.wing.nl/file.php/232/adaptieve%20opzet%2c%20cyclische%20sturing%20en%20lerende%20samenwerking%20programma%20natuur.pdf
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Save the date Netwerkbijeenkomst

Beste betrokkene bij Programma Natuur, 

Het Programma Natuur bouwt aan een lerende samenwerking. Dat deden we o.a. 

eerder tijdens de introductiesessie in Radio Kootwijk. De komende tijd bouwen wij 

verder aan deze samenwerking, met als doel de uitvoeringskracht van de betrokken 

organisaties verder te bevorderen. Een belangrijke volgende stap daarin maken we 

graag met u op 25 januari, 9.00u – 11.30u. U bent van harte uitgenodigd voor deze 

online bijeenkomst. 

Tijdens deze netwerkbijeenkomst praten we u bij over de laatste ontwikkelingen 

binnen het Programma Natuur. We hebben Sander Band (gedelegeerd 

opdrachtgever Nationaal Programma Landelijk Gebied,) gevraagd om met ons en 

Teo Wams (Natuurmonumenten) in gesprek te gaan over de in het Regeerakkoord 

aangekondigde gebiedsgerichte aanpak en de betekenis daarvan voor het 

Programma Natuur. Vervolgens kijken we met Sander, Marc de Wit (SBB) en andere 

samenwerkingspartners zoals Trienke Elshof (LTO) naar de vragen en thema’s die 

daarbij vanuit de uitvoeringspraktijk naar voren komen. Én we gaan in een aantal 

deelsessies aan de slag met een aantal prangende inhoudelijke vraagstukken. Hoe 

brengen we deze een stap verder? En wat is daarvoor nodig? Denk bijvoorbeeld aan 

vragen rond de uitvoering van de maatregelenpakketten in de eerste fase (SPUKs), 

hoe kunnen we daarbij van elkaar leren? Ook staan we stil bij onderwerpen gericht 

op de goede voorbereiding van de 2e fase van het Programma Natuur waarbij de 

nadruk meer op systeemherstel zal liggen. Hoe verbinden we daarbij de resultaten op 

gebiedsniveau aan het programma-niveau? En hoe zorgen we dat de uitkomsten van 

een gebiedsproces ook (voldoende) bijdragen aan het landelijk doel?  

Tot slot bekrachtigen we met elkaar naar de agenda van het platform van de lerende 

samenwerking, voortbouwend op de vraagstukken die al eerder geïnventariseerd zijn. 

Ook horen we graag over welke gespreksonderwerpen u graag in gesprek wilt. Laat 

het ons weten via deze link.  

Graag tot ziens op 25 januari! 

Lyda den Hartog, waarnemend directeur Natuur en opdrachtgever Programma 

Natuur 

Albert Thijssen, concern manager programmering Vitaal Platteland provincie 

Gelderland / lid stuurgroep Programma Natuur 

In het kort 

Wat? Netwerkbijeenkomst Platform lerende samenwerking Programma Natuur 

Wanneer? 25 januari 2021, 9.00 – 11.30u  

Waar? Online ALVAST AANMELDEN

https://wingalgemeen.typeform.com/to/sieJNgFs
https://wingalgemeen.typeform.com/to/QtWb3Lng


Denk mee!

Het Platform van de lerende samenwerking is de plek om kennis 

uit te wisselen, ervaringen te delen en dilemma’s te agenderen. 

Met als doel de uitvoeringskracht in de praktijk te versterken. 

Tegen welke onderwerpen loopt u aan in de praktijk? Op welke 

manier kunnen de bijeenkomsten en gesprekken u het beste 

verder helpen? Help ons met het invullen van de agenda door uw 

meest prangende vraagstukken aan ons door te geven.

ENQUÊTE INVULLEN

Op de hoogte blijven van de lerende samenwerking van het 

Programma Natuur? Meld je dan aan voor onze netwerklijst. Je 

ontvangt dan de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 

bijeenkomsten rechtstreeks in je mailbox.

AANMELDEN NETWERKLIJST

https://wingalgemeen.typeform.com/to/sieJNgFs
https://wingalgemeen.typeform.com/to/Ef5KfESL


De lerende samenwerking als informateur

Dennis van Schaardenburg (LNV) en Mark Hoevenaars (IPO) zijn 

gezamenlijk programmamanager van het Programma Natuur. Wij 

interviewden beiden voor deze nieuwsbrief. Dennis licht zijn visie 

op het programma toe in dit artikel.

Sinds de decentralisatie staan de provincies aan de lat voor de 

uitvoering van het natuurbeleid. LNV was daar op afstand bij 

betrokken. Met het Programma Natuur is die rolverdeling wat 

veranderd. Gezamenlijk hebben we dit programma opgebouwd. 

En ook de terreinbeherende organisaties (TBO’s) zijn vanaf het 

begin betrokken. Gezamenlijk denken we na over rijksbeleid, 

provinciaal beleid en uitvoering. “Zo sluiten we de beleidscyclus 

van vorming, implementatie en uitvoering. Je krijgt beleid en 

uitvoering dicht bij elkaar,  wat veel wendbaarder is voor realisatie 

van je opgave, dat is zeker nieuw.” 

Het platform is de plek waar het netwerk dat de lerende 

samenwerking vormt samenkomt aldus Dennis van 

Schaardenburg. “Het is enerzijds de vragende kant, en anderzijds 

ook de beantwoordende kant. Er zullen bijvoorbeeld allerlei 

vragen zijn over de aanpak van sommige maatregelen, 

bijvoorbeeld in de overgangsgebieden rond Natura2000-

gebieden. De ene provincie is daar verder mee dan de ander. 

Wat ik hoop is dat de provincies die daar nog niet zo ver mee zijn 

binnen het platform hulp gaan vragen. ‘Zou een provincie die er 

wat verder mee is eens kunnen presenteren hoe zij dat hebben 

aangepakt?’.”  

Dennis vatte zijn visie op de lerende samenwerking mooi samen 

in een metafoor: “De lerende samenwerking als persoon? Toch 

wel een informateur ja, een goede informateur die heel goed kan 

verbinden en ogenschijnlijke tegenpolen toch wel voor dezelfde 

ambitie bij elkaar kan krijgen. Waarbij het verschil met de 

kabinetsformatie is dat wij het niet alleen met elkaar moeten, 

maar het ook willen!” 



Aan de slag in gezamenlijkheid met allé partners

Mark Hoevenaars (IPO) is als programmanager van het 

Programma Natuur vanaf het begin betrokken bij de opzet van 

het programma. Wij vroegen Mark het gedachtegoed en 

uitdagingen van de lerende samenwerking toe te lichten.

“Bij de decentralisatie stond het scheiden van rol en opgaven nog 

centraal. Daarna hebben we geleerd dat de vier overheden elkaar 

nodig hebben. Het Programma Natuur gaat nog een stap verder. 

Vanaf het begin hebben we de maatschappelijk partijen die in het 

veld bezig zijn met de uitvoering betrokken. Zij zitten mee aan 

tafel én in het programmateam. Zo zorg je er voor dat alle partijen 

zich mede-eigenaar voelen en vanuit hun rol bijdragen.”

“We hebben gekozen voor een lerende samenwerking omdat je 

van tevoren niet kan bedenken waar je precies tegenaan loopt. 

Een onderstroom van leren hoort gewoon in dit programma te 

zitten, anders krijgen we de opgaven niet gerealiseerd. Een 

Community of Practice (CoP) is dé plek om samen te leren en 

kan het programma scherp houden. Bijvoorbeeld door bij het 

programmateam knelpunten op tafel te leggen.”

Zeker zijn er ook uitdagingen binnen het Programma Natuur. 

Bijvoorbeeld de integraliteit van opgaven. “We herkennen allen 

dat je niet kan focussen op álleen natuur, of álleen stikstof, of 

álleen kaderrichtlijn water. Een integrale aanpak is dus noodzaak. 

Maar als je alles met alles probeert te combineren, gebeurt er in 

het gebied niks. Het zoeken van die balans, dat is een hele 

spannende.”

Daarnaast heeft een groot deel van de betrokkenen bij het 

programma elkaar nog nooit fysiek ontmoet. “Voor een 

daadwerkelijke community is het belangrijk om zowel online als 

fysiek aandacht te hebben voor elkaar. Zodat mensen zich ook 

daadwerkelijk onderdeel voelen van de community. Laten we dus 

tijdens de eerste bijeenkomst lekker het groen in gaan.”



“Het vraagt lef om ons kwetsbaar op te stellen”

Om de insteek van de lerende samenwerking Programma Natuur 

scherp te krijgen gingen wij in gesprek met Teo Wams, directeur 

Natuurbeheer bij Natuurmonumenten. Wat is zijn visie op het 

programma? En hoe ziet Teo Wams de lerende 

samenwerking voor zich?

Het doel is van het Programma Natuur is helder aldus Teo

Wams: “de Nederlandse natuur versterken”. Het 

kernbegrip daarbij is daarbij integraliteit: maak een duidelijke 

verbinding met de andere opgaven: stikstof is daarin een heel 

belangrijke, maar het gaat ook over klimaatvraagstukken, 

watervraagstukken, connectiviteit… dat alles komt samen 

in een gebied.

Er staat een hoge tijdsdruk op de opgave, maar dat mag het leren 

niet in de weg staan. Mentale ruimte is essentieel om 

daadwerkelijk van elkaar te leren: “iedereen is druk en dan dreigt 

het gevaar dat je blijft hangen binnen je eigen koker. Juist door 

rust aan te brengen, creëer je ruimte om te leren. Het vraagt lef 

om ons kwetsbaar op te stellen. Bijvoorbeeld, door buiten de 

huidige beleidskaders te denken, door vooral te delen wat er mis 

is gegaan en door uit onze comfortzones te stappen. Niet 

té bescheiden noch té eigenwijs, maar leren zelf in de praktijk 

brengen en stimuleren bij anderen. Opzoek gaan vanuit de 

houding ‘het kan vast nóg beter’.

Als het gaat om de lerende samenwerking is het belangrijk dat 

deelnemers elkaar opzoeken. “Het mooiste is als je 

met een probleem zit, je de telefoon pakt om de 

ander te bellen. Vaak kun je wel vijf redenen verzinnen om dat 

niet te doen: ‘we zitten in een heel ander gebied, we hebben niet 

dezelfde expertise’, noem maar op. Maar zoek dan juist de 

reden om wél te bellen. En dat diegene dan zegt: ‘goh, wat leuk 

dat je belt. Dan help je elkaar en maak je het eindresultaat 

beter!’’



Agenda

• 25 januari: Brede netwerkbijeenkomst

• Februari: Volgende nieuwsbrief, met 

• een kijkje in de keuken bij de programmamanagers provincies, RWS en TBO’s

• we duiken een aantal gebieden in waar we zien hoe de betrokkenen daar met 

de concrete maatregelen aan de slag gaan

• Maart: Werkatelier

• Mei: Werkatelier

• Juni: Themabijeenkomst van het Platform lerende samenwerking Programma 

Natuur


