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Ontvangst en Welkom  
De vijfde Partnerraadbijeenkomst KCNL werd gehouden in Places of Hope, onderdeel van 
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De expositie met de titel ‘Zin in de 
toekomst!’ bood het KCNL een unieke kans om met partners in gesprek te gaan over die toekomst. De 
grote opkomst liet zien dat het KCNL leeft en dat partijen bereid zijn te investeren. 

 

Peter van Dongen, voorzitter van de stuurgroep van het KCNL, heette alle eenenzestig aanwezigen 
van harte welkom in de Kanselarij en blikte in zijn welkomstwoord kort terug op de ontwikkelfasen 
van het KCNL. Van de start en ontwikkeling van het businessplan in 2014 tot de door het ministerie 
van LNV beschikbaar gestelde subsidie eind 2015, en de periode in 2016 en 2017 waarin de eerste 
activiteiten in projecten werden ontwikkeld en goedgekeurd. Dankzij de bijzonder positieve uitkomst 
van de midterm review ultimo 2017, waarbij werd gekeken naar de effectiviteit en bijdrage die het 
KCNL levert aan de innovatie van onderwijs en het vinden van oplossingen die bijdragen aan de 
transitie binnen het domein natuur en leefomgeving, heeft het KCNL bericht ontvangen dat ook de 
resterende subsidie volledig ter beschikking wordt gesteld. Alles bij elkaar voldoende reden om met 
strategische partners en andere belanghebbenden te onderzoeken hoe de samenwerking na de 
subsidieperiode gecontinueerd kan worden. We hebben nog anderhalf jaar te gaan voordat het zover 
is. Een goed moment om het gesprek hierover met elkaar te starten. 



 

Na deze aftrap betrad Herwil van Gelder, wethouder van de gemeente Leeuwarden, het podium. Hij 
motiveerde vanuit zijn eigen ervaring met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 
om vooral ambitie te hebben, en moed en visie te tonen om mooie en nieuwe zaken te kunnen 
realiseren.     

David van Zelm van Eldik leidde de aanwezigen rond door Places of Hope en gaf een toelichting op de 
Friese gebiedsopgaven, die gelet op vraagstelling en aanpak exemplarisch zijn voor andere 
gebiedsopgaven in Nederland.  

 

Deel 1: Stand van Zaken KCNL en het delen van beelden 
Aangekomen in de pop-up theaterzaal blikte Evelyne van Dongen, programmamanager KCNL, terug 
op de samenwerking die inmiddels zijn vruchten afwerpt. Het KCNL heeft een goed gevulde 
projectenportefeuille en de realisatie van de uitvoering loopt voorspoedig. Veel werkveldpartijen en 
mbo/hbo-studenten zijn in deze samenwerkingsprojecten vertegenwoordigd. Klimaatadaptatie, 
Natuurinclusieve landbouw, Biodiversiteit en bijen, nature based solutions en agroforestry staan 
centraal in de programmering en sluiten goed aan bij de huidige maatschappelijke opgaven. De 
opbrengsten uit de projecten worden open acces beschikbaar gesteld en verspreid. Zo heeft in januari 
een goed bezochte kennisdeelbijeenkomst plaatsgevonden over de Klimaatbestendige stad.  Door de 
merk- en communicatiestrategie aan te scherpen, extra activiteiten te ontwikkelen voor het mbo en  
inspanning te leveren om de duurzame verankering in de regio te verstevigen, wordt het KCNL 
voorbereid op een nieuwe fase zonder subsidie.   



 

Om met elkaar de volgende fase in te kunnen gaan is denkkracht, deskundigheid en moed nodig. We 
moeten met elkaar een stip aan de horizon zetten. Innovatie binnen het domein natuur en 
leefomgeving vereist een integrale aanpak, nieuwe kennis, technologieën, verdienmodellen en 
handelingsperspectief voor de mensen in het veld. Hier kan het KCNL een bijdrage aan leveren en het 
verschil in maken. De diensten van het KCNL leveren een bijdrage aan:  

1. Praktijk onderzoek: het ontwikkelen van nieuwe kennis en deze toetsen in de praktijk, het 
ontwikkelen van verdienmodellen, het vergroten van vakmanschap, het testen van en laten 
zien van alternatieve oplossingen en maatregelen, het stimuleren van anders denken, een 
andere houding en ander gedrag, het ontsluiten en verspreiden van kennis; 

2. Onderwijs: zorgen dat de opbrengsten uit projecten structureel terug in het onderwijs worden 
gebracht, up-to-date en aantrekkelijk onderwijs, regulier onderwijs, bij- en nascholing in de 
vorm van training en opleiding; 

3. Makelen en schakelen: een infrastructuur voor makelen en schakelen, landelijk en regionaal, 
halen en brengen, bespreken en nadenken over de onderwerpen waar het over moet gaan 
(agenda-setting), een dynamisch team dat zorgt dat plannen worden uitgevoerd, verder gaan 
dan praten, de rol van katalysator; 

4. Strategisch netwerk: het faciliteren van nieuwe coalities, cross sectorale verbindingen voor 
strategische partners. 
 

Voor de doorontwikkeling van het KCNL is het belangrijk te weten hoe de partners en andere 
belanghebbenden hier over denken.  

Deel 2: Dialoog met casuïstiek als vertrekpunt. Hoe verder? 
Onder leiding van David van Zelm van Eldik, strategisch adviseur bij het Ministerie van BZK, werd  de 
dialoog gevoerd over hoe het KCNL voor te bereiden op de fase na de subsidieperiode Dit gebeurde 
aan de hand van presentaties en stellingen. Centrale vraag hierbij was: Doen we de goede dingen en 
doen we dingen goed? Willen we de samenwerking na de subsidieperiode in stand houden, hoe moet 



die er dan uit zien? Waar liggen kansen? Welke stappen kunnen we nog maken? Hoeveel commitment 
is er? Aan de hand van drie korte presentaties over samenwerkingsprojecten tussen private partijen, 
overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek werd besproken waar de 
meerwaarde van het KCNL zit of kan zitten.  

Jan Zijlstra, beleidsondernemer en projectleider, beet het spits af en vertelde met veel enthousiasme 
over het project Holwerd aan zee. Met aansprekende voorbeelden benoemde hij de voordelen van 
samenwerking met het mbo en hbo onderwijs. Dankzij de bemiddeling van het KCNL is er landelijk 
verbinding gemaakt met diverse mbo en hbo instellingen en is de continuïteit van de inzet van 
studenten beter geborgd waardoor langjarige trajecten kunnen worden uitgevoerd. Studenten 
worden opgeleid om projecten integraal te benaderen en ook in het veld aan de slag te gaan, zodat 
ze dat ook later in de beroepspraktijk zullen toepassen. In het project Holwerd aan zee werken de 
studenten van Nordwin, Inholland en Van Hall Larenstein samen aan deelvragen. Inmiddels is het 
project zo ver gevorderd dat de Provincie Fryslân heeft aangeven het initiatief te zullen gaan steunen. 
 

 
 
In de tweede presentatie vertelde Eddy Wymenga, directeur eigenaar van Altenburg en Wymenga 
ecologisch onderzoek en voortrekker in het samenwerkingsverband Better Wetter, over de 
meerwaarde van praktijkonderzoek. Binnen het samenwerkingsverband wordt gezocht naar 
alternatieve mogelijkheden voor de veengebieden in Friesland. Kaders zijn de Veenweide visie van de 
Provincie Fryslân en de klimaatopgaven van het Wetterskip Fryslân. Eddy Wymenga ziet het als een 
grote plus samen met waterautoriteiten, private partijen, lectoren, studenten en docenten na te 
denken over en te werken aan alternatieve teelten, verdienmodellen, het vermarkten van nieuwe 
producten, het meten van de effecten op waterkwaliteit en het onderzoeken van hoe het 
bewustwordingsproces bij bewoners en bedrijven wordt beïnvloed.  



 

Wiebren van Stralen, sinds kort programmaleider van het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw, 
vertelde hoe het Living Lab een voortvloeisel is van het burger-initiatief Kening fan de Greide, dat zich 
bekommert om de toekomst van het weidelandschap. Groepen van boeren, de Friese Milieu 
Federatie, OBN, Van Hall Larenstein, het Nordwin college en maatschappelijke organisaties werken 
samen om de bedrijfsvoering van met name melkveebedrijven zo in te richten dat deze bijdraagt aan 
rijke biodiversiteit. Daarvoor worden nieuwe economische verdienmodellen toegepast. Voor een 
natuurinclusief model wordt niet alleen gekeken naar het bedrijfsniveau of de keten, maar naar het 
hele systeem. Voor de transitie zijn de gezamenlijke inspanningen gericht op het aanpakken van de 
oorzaken van aantasting van biodiversiteit. Om het landbouwproduct een voor groene en blauwe 
diensten inclusief product te maken, wordt een economische en een ecologische kosten-
batenberekening gemaakt. In het Living Lab worden boerenpraktijk, kennisvragen, onderwijs, 
onderzoek en demonstraties in een continu doorlopend proces aan elkaar gekoppeld. Daarnaast 
werkt het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw met het KCNL samen aan de ontwikkeling van de 
Onderwijsdeal Natuurinclusieve landbouw. 



 

Aan de hand van acht stellingen, gekoppeld aan de onderwerpen: onderwijs, praktijkonderzoek, 
makelen en schakelen en strategische netwerken, werd de deelnemers gevraagd ‘kleur te bekennen’.  
De dialoog die hierop volgde leverde goede, bruikbare input op. Aan de hand daarvan wordt de 
komende maanden met partners verder gesproken over een toekomstig model voor het KCNL en de 
bijdrage per type partner.   

Stelling Mogelijke antwoorden  

1. KCNL zorgt voor de kennisdoorstroom tussen wo, 
hbo, mbo en werkveld 

• Dit is leuk, maar waarom  
• Dit is zeer waardevol en moet inderdaad efficiënter  gebeuren  
• Hier is al in voorzien, nl. door… 

2. Het huidige onderwijs bereidt goed voor op 
toekomstige vraagstukken 

• Eens 
• Oneens  

3. De oplossing voor de transitie naar een 
duurzamere leefomgeving ligt bij… 

• Nieuwe verdienmodellen  
• Nieuwe manieren van samenwerken met elkaar  
• Nieuwe partijen om mee samen te werken  
• Anders, nl… 

4. Praktijkonderzoek is essentieel om wo-kennis in 
de praktijk te benutten 

• Eens  
• Oneens  

5. De aangewezen partij om gebiedsopgaven mee 
op te pakken is… 

• Het KCNL  
• OBN/WER/ een private partij  
• Mijn eigen organisatie heeft alles in huis om dit zelf te doen  
• Een andere organisatie, nl… 

6. Samenwerking via het KCNL helpt mij mijn 
kerndoelen te realiseren en zorgt voor innovatie 

• Eens  
• Oneens  
• Anders, nl...  

7. Voor het uitvoeren van de regionale en landelijke 
agenda… 

• Weet ik zelf mijn partijen te vinden  
• Heeft het KCNL een belangrijke faciliterende rol  



8. Het is voor mijn organisatie belangrijk dat het 
KCNL blijft voortbestaan na haar subsidieperiode 

• Ja, omdat…. 
• Nee, omdat…. 

 

 

Met betrekking tot ‘drivers voor innovatie’ werden een aantal algemene gedachten naar voren 
gebracht: 

• Voor sociale innovatie is een nieuwe manier van samenwerken nodig. De instituties 
(onderwijs, overheid…) zijn hier nog niet klaar voor.  

• Willen we transitie, dan moeten we bewegen. Mensen bewegen alleen als urgentie voor 
henzelf wordt gevoeld. 

• Er is wel behoefte aan randvoorwaarden en kaders voor de transitie. Dat moet van de 
overheid komen, EU of nationaal.  

• Impact maken we door de groene sector aan andere sectoren te verbinden, door groen onder 
de aandacht te brengen bij niet-groene domeinen. 

• Het goed voorbereiden op de arbeidsmarkt wordt gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van onderwijs en werkveldpartijen. 

Het KCNL heeft een positieve bijdrage op de volgende punten: 

• De verbinding tussen partners en de ontwikkeling van projecten komt veel makkelijker tot 
stand. Het geeft dus de mogelijkheid om laagdrempelig een project te starten en levert de 
kans om partnerschap te bouwen.  

• De traagheid van het onderwijs zorgt voor moeilijke samenwerking. De werkwijze van het 
KCNL is een stap in de goede richting. Het KCNL jaagt aan. Door het KCNL heeft de 
kenniswerkplaats bijvoorbeeld vleugels gekregen. 

• KCNL projecten zouden voorrang moeten krijgen in het onderwijs.  
• Het KCNL is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk. 



• Het KCNL kan het verschil maken, doordat het openstaat voor jonge mensen. 
• Het KCNL stimuleert het doen van praktijkonderzoek met wederzijdse kennisdoorstroom: van 

werkveld naar onderwijs en andersom. Door praktijkonderzoek wordt de intrinsieke motivatie 
van de student aangesproken. De student leert hierdoor makkelijker en vergeet minder.  

• De aanpak van vraagstukken en gebiedsopgaven door onderwijs en onderzoek vraagt om 
samenwerking met bedrijven, overheden en de lokale belanghebbenden. Gebruik kennis uit 
fundamenteel en empirisch onderzoek, toets dit en breng dit verder in de praktijk. Er is al heel 
veel kennis. Zorg dat dit gebruikt wordt. 

• Het KCNL  kan ‘de bal goed rondspelen’, kan het netwerk beschikbaar stellen, kan landelijk de 
verbinding maken en ook landelijk de opbrengsten delen. 

• Het KCNL verbindt mbo en hbo en benut de niet te onderschatten waarde van het onderwijs 
bij de aanpak van regionale opgaven. 
 

Kortom, de genoemde diensten van het KCNL (makelen en schakelen, kennisplatform, strategisch 
netwerk, praktijkonderzoek en up to date onderwijs) zijn de juiste taken en kansen. Partners 
onderschrijven dat de door het KCNL ontstane samenwerking van maatschappelijk belang is. Het is 
tevens efficiënt en effectief. Het KCNL voorziet in een publieke taak, dus de overheid betaalt de 
overhead. 

Deel 3: We maken de cirkel rond. De praktische doorwerking 
Tijdens het derde deel van het programma gingen we als strategisch netwerk concreet aan de slag 
met als doel de uitvoering van de Nationale Bijenstrategie verder te brengen. Sascha van Breukelen, 
programmamanager voor Nederland Zoemt, benadrukte de urgentie om ons in te zetten voor het 
behoud van de wilde bij. Sascha vroeg de strategische partners van het KCNL, die bijna allemaal 
ondertekenaar zijn van de Nationale Bijenstrategie, mee te denken in strategieën om gemeenten en 
groene ondernemers meer te betrekken bij het ecologisch groenbeheer.  

 



Deze sessie leverde de volgende tips op: 

• Aanhaken bij bijvoorbeeld de Green Deal Infragroen, waarin wegenbouwers, waterschappen 
en Groene Cirkels (Heineken) zijn betrokken; 

• Betrek RWS als eigenaar van veel infrastructuur; 
• Leer anders denken over natuur. Natuur is nu nog vaak een plus oftewel extra, maar het zou 

uitgangspunt moeten zijn; 
• Intensiveer de samenwerking met Bee. Bee werkt o.l.v. CLM met veel partijen samen in 

projecten. https://www.beedeals.nl/toolbox/  
• Kansen liggen bij de Nationale Adaptatie Strategie. Binnen de adaptatiedialoog Natuur is 

aandacht voor de ecosysteemdiensten; 
• Laten we onszelf als doel stellen dat elke schoolinstelling in ieder geval een ‘bijvriendelijke’ 

tuin heeft; 
• Breng de regionale samenwerking voor behoud van de wilde bijen, zoals het KCNL dat met 

Citaverde en een aantal Limburgse gemeenten heeft, onder de aandacht als best practice. 
• Benut het Jaarcongres Vereniging Nederlandse Gemeenten, waar het KCNL en Citaverde 

staan, om aandacht te vragen voor de wilde bij. 

Afsluiting  
Aan het eind van de middag werd het net opgehaald. De vraag werd gesteld: ‘Wat moet het KCNL 
doen?’. Concreet leverde dit de onderstaande 10 punten op. 
 
1. Kennis delen; 
2. Een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de publieke taak van onderwijsinstellingen;  
3. Samenwerken met andere partijen, dus zeker het  gesprek bij het Ministerie van LNV blijven 

voeren; 
4. Maak de organisatie LEAN; 
5. De overheid moet vanuit maatschappelijk belang partner worden; 
6. De verbinding maken tussen de diverse schaalniveaus: regionaal, nationaal, internationaal; 
7. De verbinding met de WUR/WER etc. verbeteren; 
8. De verbinding met andere sectoren verbeteren; 
9. Laten zien dat het heel veel oplevert, zoals niet in geld uit te drukken creativiteit en energie; 
10. Tijdig met de ministeries in gesprek gaan om de vervolg financiering aan te kaarten. 

Peter van Dongen gaf aan dat deze opbrengsten zullen worden gebruikt voor de doorontwikkeling van 
het KCNL Hij bedankte alle aanwezigen voor hun actieve bijdrage en nodigde iedereen uit om in de 
Kanselarij na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

https://www.beedeals.nl/toolbox/
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