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©: De kennis in dit rapport wordt ter beschikking gesteld door BGO Gebruikslicenties en Onderwijsbegeleiding
en TSG Netwerk (De Coöperatieve Samenleving) en onder de voorwaarden van integer gebruik én expliciete
schriftelijke toestemming via info@tsgnetwerk.nl en is prioritair beschikbaar voor het Programma Verrijkende
Landbouw (Analyserapport Fase 1 en Syntheserapport Waarde & Mens Fase 2), evenals voor het RVO
Programma DuurzaamDoor (Onderhandelingspsychologie en groepsdynamica). Dit rapport maakt onderdeel
uit van de Rijnlandse Structured Civil SocietyTM les/onderwijs methode. Bij gebruik dient de bronvermelding
en eigendomsbescherming van BGO Gebruikslicenties en onderwijsbegeleiding en TSG Netwerk (De
Coöperatieve Samenleving, Het Gebied is de K(l)as) te worden vermeld. Het rapport is aldus onderdeel van een
reeks rapporten, opgeleverd gedurende de looptijd van het Duurzaam Door 2 programma van RVO, en moet
als zodanig gezien worden als een bouwsteen in een groter geheel van Rijnlandse proces en procedure
prototypen voor publiek burgerlijk private gebied (her)ontwikkeling.
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Introductie Verrijkende Landbouw*
Het Programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om
een nieuw/aangepast economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte
van het huidige systeem een positief effect heeft op bodemgebruik en in verlengde daarvan op de
bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.
Het programma is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder),
Aequator, De Coöperatieve Samenleving, Wij.Land, Kadaster en ReBuilT en financieel mogelijk gemaakt door
het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Het programma zoekt naar verbreding en verbinding met partners die ook willen werken aan een
verrijkende landbouw.
Naar een verrijkend landbouwsysteem: systeem-B
In haar nieuwe Landbouwvisie erkent minister Carola Schouten dat “de manier waarop we nu ons voedsel
produceren steeds verder uit balans raakt”. Het vraagstuk is urgent: “Het mag niet langer zo zijn dat de
landbouw en natuur tegenover elkaar staan en dat landbouw biodiversiteit onder druk zet. ”Wat nodig is, is
verstrekkend: “een structurele verandering in de positie van de primaire sector in de samenleving”.
De vaststelling in deze landbouwvisie dat er fundamenteel iets moet veranderen in het landbouw- en
voedselsysteem, omarmen wij. We zien er bovendien voldoende ‘haakjes’ in voor de ontwikkeling van een
aantrekkelijk en economisch én ecologisch renderend systeem. Een landbouwsysteem dat vanaf de bodem
gezond is, dat gezonde voedselproducten voortbrengt voor gezonde mensen en dat ook financieel gezond kan
zijn. Dat alternatief is wat we in ons projectvoorstel het ‘systeem-B’ van Verrijkende Landbouw noemen (of
kortweg “systeem-B”). Hoe systeem-B eruit zal zien, weten we nog niet precies. Maar we zien overal om ons
heen de initiatieven en experimenten van “koplopers” die waardevolle kennis ontwikkelen en elementen
aanbrengen van wat in samenhang zal kunnen groeien naar dat nieuwe systeem. Binnen systeem-B geven wij
‘land’, ‘mens’ en ‘waarde’ op een nieuwe manier centraal. We zetten in op een open dialoog over de uitruil
van menskracht, afzetmarkt, inzet machines, middelen en geldstromen binnen het gebied, waarbij de definitie
van ‘gebied’ kan verschillen voor uiteenlopende deelaspecten van deze uitruil.
Met nieuwe rollen en samenwerkingen voor overheid, burgers en marktpartijen
In systeem-B verandert de rol voor (decentrale) overheden burgers en marktpartijen – binnen nieuwe
gebiedsverhoudingen – aansluitend bij Vitale Regio’s, de Omgevingswet en het Inter Bestuurlijk Programma.
De rol en samenwerking van de partijen in systeem B gaat onder andere over:
• het zorgdragen voor de kwaliteit van het participatieve gebiedsproces
•
•
•

het in gezamenlijkheid met lokale stakeholders ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke verhoudingen
het bevorderen van de ontwikkeling en ontsluiting van kennis (o.a. middels onderwijs en voorlichting)
het ondersteunen van nieuwe gebiedsorganisatie-ontwikkeling

•

het beschermen van nieuwe initiatieven binnen een geborgd stelsel van gebiedsafspraken

* Tekst overgenomen van www.verrijkendelandbouw.nl
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Deel 1: Analyse en verkenning bouwstenen
Waarde & Mens*

* In de diverse rapportages van Verrijkende Landbouw wordt ook ingegaan op Land, dat
binnen Verrijkende Landbouw het onderwerp is van Aequator Groen & Ruimte. In dit
rapport wordt slechts ingegaan op Waarde & Mens. De trigger zit op de houding van de
mens: welke keuze maakt de mens in de transitie?
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Deel 2: Synthese: Gebiedsbenadering
Waarde & Mens*

* In de diverse rapportages van Verrijkende Landbouw wordt ook ingegaan op Land, dat
binnen Verrijkende Landbouw het onderwerp is van Aequator Groen & Ruimte. In dit
rapport wordt slechts ingegaan op Waarde & Mens. De trigger zit op de houding van de
mens: welke keuze maakt de mens in de transitie?
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4. Gebiedsbenadering: Stap Mens
4.1.

Inleiding

Verrijkende Landbouw beoogt een nieuw systeem: B. Dit vanuit het besef dat het huidige systemische
benadering (‘A’; beschreven in de eindrapportage Fase 1 Verrijkende Landbouw) aan de oorzaak ligt van de
huidige problematiek. In dit hoofdstuk gaan we in op de menselijke dimensie van de zoektocht naar een
nieuwe systemische benadering, met als hoofdvraag: “Wat zijn -vanuit de dimensie Mens- de contouren van
Systeem B en hoe krijg je B geïmplementeerd?”. Uiteindelijk is ‘alles’ mensenwerk. Dat wil zeggen: het is aan
de mens, de mensen, de georganiseerder mens, interacterende clusters van mensen, het systeem om om te
gaan met ‘wat is’ en te komen tot een volhoudbaar evenwicht.
Aan de dimensie Mens zijn binnen de gebiedsbenadering drie subdimensies toegekend: Houding, Organisatie
en Systeem die we in dit hoofdstuk bespreken.
• Zonder dat de individuele mens vanuit diens houding verandert, verandert er wezenlijk niets. Daar
valt of staat alles bij. Hoe past de Mens zich mogelijk steeds aan aan de nieuwe steeds veranderende
werkelijkheid en houdt en/of krijgt daar ook invloed op? Welke reële keuzes zijn er?
• Als de keuze is gemaakt, is het vervolgens nodig het nieuwe gebiedsproces te organiseren: er is
behoefte aan nieuwe institutionele ontwikkeling. Dat vraagt onder meer het herstructureren van
transacties binnen nieuwe relationele vormen, nieuwe eigendomsverhoudingen, bijpassende nieuwe
(interne en externe) governance en aansluiting bij de juiste Europese wettelijke suprastructuren.
• Zonder juridische borging van houding en organisatie binnen de spelregels van een nieuw systeem
zullen deze vermoedelijk snel terug vallen naar het oude. Diep ingesleten patronen zijn immers
hardnekkig. Anders benaderd: het gangbare systeem is zo allesdominant dat een doorbraak tot een
nieuwe systemische benadering enorm hoogeisend is naar de mens (en diens organisatie) om daar te
kunnen komen.
Mens moet bijzondere aandacht krijgen in een overgangsprogramma (‘Plan B’) dat bij een systeemverandering
(door de ontwikkeling van Systeem B) hoort. Van belang daarbij is op de drie Mens-subdimensies (SysteemOrganisatie-Houding) tot een simultane, coherente benadering te komen.

4.2.

Op zoek naar Systeem B: vier vragenlijsten

Om in een iteratief proces een gezamenlijk gedragen beeld te verkrijgen t.a.v. ‘wat verstaan we onder Systeem
B?’ (dimensie Mens), zijn in de periode december 2019-oktober 2020 vier vragenlijsten uitgezet binnen het
netwerk van Verrijkende Landbouw, inzoomend op de drie subdimensies Houding, Organisatie en Systeem. De
vragenlijsten gingen achtereenvolgens over percepties t.a.v. verandering in de landbouw; algemene beelden bij
A en B; Houding en Organisatie binnen A en B; diverse deelaspecten van Systemen A en B. Elk van de
vragenlijsten telde zo’n 30-35 respondenten vanuit diverse achtergronden: boeren/initiatiefnemers;
vertegenwoordigers van organisaties ‘uit het gebied’; vertegenwoordigers van onderzoek, onderwijs en
overheid; en adviseurs/ andere betrokkenen. De respondentengroep moet gezien worden als een selectie van
voorlopers; vervolgonderzoek dient uit te wijzen welk percentage van de achterliggende deelpopulaties de
opvattingen van deze voorlopergroep al deelt. Dit onderzoek is subjectief, maar zeer bruikbaar als
onderbouwing vanuit Verrijkende Landbouw voor de keuze voor de Rijnlandse Gebiedsbenadering tot
Systeem B.
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‘Houding’ werd bezien op vijf aspecten:
mensbeeld/ innerlijke verankering; grondhouding
naar de natuur (linkend aan Land); wereldbeeld/
sociale houding; houding naar materiële middelen
(linkend aan Waarde); en consumptieve houding.
‘Organisatie’ werd ingevuld aan de hand van vijf
organisatie-relaties: transactie; investering;
governance; community en het leren. ‘Systeem’
tenslotte, werd ingevuld op de aspecten:
economie & beleid; financieel stelsel (linkend aan
Waarde); openbaar bestuur; samenleving; en
kennisinfrastructuur.

Mens: Houding

1

Mensbeeld:
Innerlijke
verankering

Houding naar
natuur
(Land)

Wereldbeeld:
Sociale houding

Houding naar
materiële middelen
(Waarde)

Consump>eve
houding

Menselijk en/of
Bovenmenselijk?

Mens en/of
Natuur?

Individu en/of
Collec:ef?

Geld en/of
Geest?

Meer en/of
Minder?

Geritualiseerde God
Individualisme;
Materialisme;
Consumen:sme:
De natuur is van en
‘is dood’; aan mens
eigenbelang; macht; hebzucht is goed;
meer/groter (voor
voor de mens
gedelegeerde macht
manipula:e
status: “I’m worth it” minder) = beter; luxe

A

2

Al het goede is in de
mens; sociale
accepta:e als
kompas

3

Bewust van Bron;
Alle leven is
mens handelt vanuit
volwaardig;
goede wil en
respectvolle omgang
geweten

We geven de aarde
door aan onze
(klein)kinderen

B
ik

Concurren:e zorgt
voor (juiste)
evenwicht
incl. verschillen

Maatschappelijk
verantwoord; repair
& share

Gemak; ‘geniet nu’;
verdiende
voorrechten

Welbegrepen
samenbelang;
samenwerking

Goed doen, niet
schaden’;
behoeOevoorziening

(Ethisch) beter =
meer (voor meer)

Materieel-spiritueel
balans; zuiverheid;
zorgvuldigheid

Waardigheid; bewust
van ‘genoeg’;
gema:gdheid;
vrijgevigheid

4

Alles ‘is’ (goed) door
Alles is interEén-zijn mensheid;
en weerspiegelt het
aRankelijk en in
gelijkwaardigheid;
Goddelijke
harmonie verbonden
dienend

Voor elk van deze 3x5 aspecten werden korte
duidingen gegeven middels enkele trefwoorden in
vijf gradaties/ niveaus, feitelijk overeenkomend
met vijf systemische configuraties. In de
vragenlijsten (3 en 4) was vervolgens steeds de
vraag: welke duiding vind je het meest
karakteristiek voor A, welke voor B en in welke
duiding herken jij jezelf/ jouw organisatie/ jouw
ideaalsysteem het meest? De resultaten van de
vragenlijst, in de vorm van gemiddelde scores voor
de hele respondentengroep, worden getoond in
de drie matrices hiernaast. De details worden
toegelicht in de Bijlage Mens.

5

Alles
(natuur+mensheid)
= God

Bevindingen Systeem, Organisatie & Houding
Uit de respons op de vragenlijsten ontstaat het
volgende beeld (zie de drie mini-matrices
hiernaast en de tabel hieronder; details in de
Bijlage Mens):
• Bij de respondentengroep is er voor zowel
Systeem A als Organisatie en Houding binnen
systeem A veel herkenning in de beschrijving
die was voorgelegd met in gedachten
Systeem A;
• Eveneens voor de drie subdimensies Houding,
Organisatie en Systeem ziet men Systeem B
als wezenlijk anders dan A en groepeert zich
rondom de gegeven beschrijving indachtig
Systeem B (voor Houding en Organisatie neigt
men ook naar C) – tenminste voor ‘Systeem’
heldere wat men ten aanzien van ‘verrijkende
landbouw’ voor ogen heeft;

Eén-zijn met de
Alles (ook geld)
Ubuntu:
natuur, het grootste
is energie en mag er
‘Ik ben want wij zijn’
wonder
zijn

Onthecht van het
aardse;
bescheidenheid

Mens - Organisa'e
Transac'e
(ook: Land &
Waarde)

Financiering &
eigendom
(Waarde)

(Interne)
Governance

Community

Leren

Anoniem of
(meervoudig)
Rela3oneel

Beurs (extern)
of Eigen?

Top-down of
par3cipa3ef?

Func3oneel of
Hartelijk?

Top-down of
BoCom-up?

Vrij markt: anoniem;
standaardisa1e;
winst: kostenreduc1e

Grootaandeelhouders; beurs;
beleggingsfondsen

Beroepsbestuurders
en -toezichthouders
(old boys netwerk)

Klantenpas/Family:
klantsegmenta1e

Topsectorenbeleid;
R&D, patenten; CAO

2

Zelfregulering;
‘fair’/‘true’; online
deelplaPorms

Ondernemers; impact
investeerders; crowd
funding

Transparan1e;
verantwoording;
peer review

3

Local-for-local;
lange termijn
afspraken

Coöpera1ef
gebruikerseigendom;
gebiedsfonds

Leden, bestuur,
toezichthouders;
integriteit

Van, voor en door
het gebied

Experimenten;
living labs

4

Samenwerking,
dienstbaarheid,
betrouwbaarheid,
wederkerigheid

Stakeholdereigendom;
rechtvaardig verdelen

Consulta1e: samen
onbevoordeeld de
‘waardheid’ zoeken

Inclusie, eenheid,
solidariteit, groeien,
vieren

Capaciteitsopbouw
vanaf de grassroots;
vergezelling

5

Micro-schaal planning
m.b.v. kunstma1ge
intelligen1e/
algoritmes

Par1cipa1ef
collec1ef eigendom

Directe democra1e;
bloackchain

Bubbels; fractals;
ﬂexibele
gelegenheidscoali1es

Universeel
open source

1

A

B
wij

Etaleren bij/van
Change management;
stakeholders
pilots
(‘be good and tell it’)

Mens - Systeem
Economie
& beleid

Financieel
stelsel

Openbaar
bestuur

Samenleving

Kennisinfrastructuur

Vrij of
Gereguleerd?

De (0,)1% of
de 100%?

Top-down
of Bo<om-up?

Exclusief
of Inclusief?

Publiek
of Privaat?

A 1

Vrij markt;
Concentra2e: (0,)1%;
mondiale ketens;
glob. bankensysteem;
mul2na2onals;
ﬁlantropie;
BNP-groei; high tech
ﬁscale vrijhavens

Publiek-privaat;
ver2cale hiërarchie;
par2jenstelsel;
lobbies; defensie

Exclusiviteit;
belangengroepen;
kostenafwenteling;
noodhulp

Publiek O&O;
exclusief IP;
big data mining

A+ 2

Mededinging; MVO;
Impact ﬁnance;
convenanten;
crowd funding;
keurmerken;
local+crypto currency;
circulariteit
belas2ngvergroening

Vormen van directe
democra2e en
burgerpar2cipa2e;
privacy

Sociaal vangnet;
NGO’s; social media;
social distancing

Kenniscommuni2es;
open source;
crea2ve commons

Sociale cohesie;
inclusiviteit;
zelfredzaamheid;
samenwerking

Gebiedsleren;
open gestructureerd
en beveiligd op
integriteit

A
2,5

Economische
Publiek-burgerlijkBrede welvaart
structuurversterking;
privaat; horizontaal;
gebiedswaardering;
gebiedsconcessies;
gebiedsarrangement;
gebiedsbancair stelsel
‘local for local’-ketens
tafeldemocra2e

B
ik

B

C 4

Marktcoördina2e;
mondiaal beheer
hulpbronnen;
balancering rijkdom

D 5

Globalisering
Mondiale crypto bank Zonder bestuurlijke
commons; micromet individuele en hiërarchie; zelfsturing;
gebruiksrechten;
groepsaccounts
fractal governance
end-to-end exchange
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Vrijwillig delen;
community fondsen;
mondiale
munteenheid

Non-par2jdigheid;
individu-communityinstellingen;
wereldregering

Wereldburgerschap; Wetenschap & religie;
community-building; geïns2tu2onaliseerde
wereldbeschaving
kennisdeling
Celstructuren;
open informele
interessecoali2es

Integriteitspaspoort
op omnidatabase met
full track & trace
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•

Tenslotte ziet met het eigen ideaalsysteem, eigen organisatie en eigen houding dichtbij B, veelal iets
extremer nog weg van A: zoals men B ziet is ook zoals men het zelf wil. De beleefde werkelijkheid van de
eigen organisatie is mogelijk meer een duiding van het perspectief van waaruit men werkt dan dat dit al
actuele praktijk is. Mogelijk geeft men aan mentaal al afscheid van A te hebben genomen.

Onderstaande tabel vergelijkt de duidingen voor Systemen A en B naast elkaar, uitgesplitst naar Houding,
Organisatie en Systeem als geheel. De verschillen zijn aanzienlijk, hetgeen implicaties heeft voor het
veranderprogramma om B tot ontwikkeling te laten komen en een economie gericht op ‘A’ te kunnen laten
migreren. Daarover later meer.
Tabel: Houding, Organisatie & Systeem ‘A’ en ‘B’ – samenvatting vanuit de vragenlijsten
Systeem A
Houding
Mensbeeld: innerlijke
verankering
Houding naar natuur
Wereldbeeld: sociale
houding
Houding naar
materiële middelen

Geritualiseerde God ‘is dood’; aan mens
gedelegeerde macht
De natuur is van en voor de mens
Individualisme; eigenbelang; macht;
manipulatie
Materialisme; hebzucht is goed; status:
“I’m worth it”

Systeem B
Bewust van Bron; mens handelt vanuit
goede wil en geweten
Alle leven is volwaardig; respectvolle
omgang
Welbegrepen samenbelang;
samenwerking
‘Goed doen, niet schaden’;
behoeftevoorziening

Consumptieve
houding
Organisatie

Consumentisme: meer/groter (voor
minder) = beter; luxe

(Ethisch) beter = meer (voor meer)

Transactie

Vrij markt: anoniem; standaardisatie;
winst: kostenreductie
Grootaandeelhouders; beurs;
beleggingsfondsen
Beroepsbestuurders en -toezichthouders
(old boys netwerk)
Klantenpas/Family: klantsegmentatie
Topsectorenbeleid; R&D, patenten; CAO

Local-for-local; lange termijn afspraken

Vrij markt; mondiale ketens;
multinationals; BNP-groei; high tech
Concentratie: (0,)1%; globaal
bankensysteem; filantropie; fiscale
vrijhavens

Economische structuurversterking;
gebiedsconcessies; gebiedsketens
Brede welvaart gebiedswaardering;
gebiedsbancair stelsel

Openbaar bestuur

Publiek-privaat; verticale hiërarchie;
partijenstelsel; lobbies; defensie

Publiek-burgerlijk-privaat; horizontaal;
gebiedsarrangement; tafeldemocratie

Samenleving

Exclusiviteit; belangengroepen;
kostenafwenteling; noodhulp

Sociale cohesie; inclusiviteit;
zelfredzaamheid; samenwerking

Kennisinfrastructuur

Publiek O&O; exclusief IP; big data mining Gebiedsleren; open gestructureerd en
beveiligd op integriteit

Financiering &
eigendom
Governance
Community
Leren
Systeem
Economie & beleid
Financieel stelsel

Coöperatief gebruikerseigendom;
ledenfinanciering+
Leden+bestuur; integriteit; jaartoetsing
Van, voor en door het gebied
Experimenten; living labs

In de vragenlijsten en bovenstaande matrices is tussen A en B ook een quasi-systeemconfiguratie Systeem A+
geplaatst. Dit om de discussie te verhelderen. Wij zien A+ systemisch niet als tussenvorm ergens halverwege
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tussen A en B maar als ‘betere’ variant van A, werkend binnen de juridische en economische systeemregels van
A en die de levensduur van Systeem A lijkt te kunnen verlengen. Hoewel A+ dus de systemische oorzaken van
de huidige grote opgaven niet wegneemt, verzacht het op onderdelen wel de effecten ervan. In die zin kan A+
zeer belangrijk kan zijn, aangezien de parallelle, nog prille ontwikkeling en organisatie van de échte oplossing
enige tijd zal vragen. Bovendien is er nog wat nodig om de geesten te kunnen laten rijpen voordat een
fundamentele verandering kan plaatsvinden.
Het ontwikkelingspad van Systeem B, juist omdat het systemisch zo fundamenteel anders is dan A, zien wij als
‘vanuit B klein beginnen’ om vervolgens overstappers vanuit A op een bestendige wijze te kunnen
verwelkomen. We zien het niet als een evolutionair proces verlopend van A naar A+ en via A++ en B- naar B.
Het is een fundamenteel ander systemische configuratie dan A. Het is het wezenlijk omzetten van een knop en
een nieuwe start maken, liefst met zo min mogelijk waardeverdamping van het oude (‘stranded assets’).
Bovendien: de ene systemische oriëntatie vraagt een andere type mens dan de andere. Verandering van
systeem vraag een fundamentele heroriëntatie van de mens. Dat betekent afleren en aanleren.
Eerder is al opgemerkt dat de respondentengroep eerder als ‘voorlopers’ moeten worden gekenmerkt dan dat
zij representatief zouden zijn voor de ‘gemiddelde Nederlander’. Toch lijkt het zo te zijn dat er breed
maatschappelijk ongenoegen is over hoe het actueel in de wereld gaat en dat de onrust over een aantal
opgaven, waaronder het klimaatprobleem, de mede daarmee samenhangende biodiversiteit en de
economische ongelijkheid. Het verlangen naar een ‘betere wereld’ uit zich in allerlei vormen zoals
vluchtelingenstromen en muren tegen vluchtelingenstromen, tot gele hesjes, klimaatdemonstraties en antiracisme betogingen. Het is niet onwaarschijnlijk dat wat de Mens wil en deels qua Houding ook heeft
geïnternaliseerd afwijkt van Systeem A zoals het is. En daarmee het beeld vanuit de drie matrices bevestigt.
Hoe kan het dan, dat heel velen van ons op persoonlijk niveau iets anders willen (als dat generiek inderdaad zo
geldt) dan we collectief hebben? Dat lijkt een paradox, zo redeneert ook natuurfilosoof Matthijs Schouten,
wiens ‘grondhoudingen tot de natuur’ als basis werden genomen voor dat aspect van Houding in de
betreffende vragenlijst. Je kunt echter ook redeneren: “nee, hebben we te maken met verschillende
snelheden: individueel lopen we al vooruit op de werkelijkheid van het systeem”. Met als conclusie: zodra het
systeem verandert, kan dit door iedereen die er innerlijk/ mentaal klaar voor is weerstandsloos ontvangen
worden. Systeemverandering kan dan snel gaan.

4.3.

Gebiedsorganisatie binnen Systeem B

Systeem B landt niet vanzelf, maar vraagt bewuste gebiedsorganisatie. We onderscheiden onderstaand drie
niveaus van gebiedsorganisatie waaraan tegelijkertijd gewerkt dient te worden. Overigens is feitelijk alleen de
eerste in de vragenlijst aan bod gekomen; de andere twee zijn iets minder intuïtief en nog te zeer in
ontwikkelingssfeer:
1.

Het organiseren van initiatiefnemers op gebiedsniveau. Hoe zorg je ervoor dat de bewoners en
ondernemers van het gebied zich gezamenlijk scharen rondom een gebiedsinitiatief van, voor en door het
gebied zelf? Eén model daarvoor is die van de Rijnlandse gebiedscoöperatie. De coöperatieve structuur
maakt verbinding mogelijk vanuit het maatschappelijke (als vereniging) en kan volwaardig acteren in het
economische (als onderneming). Als gebiedsinitiatief wil je aanspeelbaar kunnen zijn op het publiekburgerlijk-private speelveld. De toevoeging “Rijnlands” is om expliciet te maken dat je het gebiedsinitiatief
start gericht op de Rijnlands-Europese regelgeving in het algemeen economisch (gebieds)belang. De
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financiële rendementsdoelstelling van de aangesloten leden is niet primair leidend (nog minder dat van
eventuele externe financiers); de brede welvaartsdoelstelling van de hele gemeenschap staat centraal.

2.

Het organiseren van de gezamenlijke gebiedsrelevante partijen: publiek, burgerlijk en privaat middels
horizontale gebiedsgovernance, ingericht op de vereisten Omgevingswet: met evenwichtige
belangenafweging, integrale benadering van gebiedsopgaven en in een inclusief, participatief proces.
Een belangrijk vraagstuk bij de ontwikkeling van Systeem B betreft de organisatie van de horizontale
governance. Wanneer het gebied publiek-burgerlijk-privaat in wederzijdse afhankelijkheid aan tafel gaat,
anders dan binnen verticale hiërarchie: hoe ziet dat eruit? Land/Gebied, Waarde, Mens en bijpassende
spelregels volgen in Systeem B het algemeen belang.
• Het algemeen belang beheerst het leerstuk van de functietoedeling (Omgevingswet), als taak van
Gemeenteraad, Provinciale Staten, Staten-Generaal.
• Het handelen uit algemeen belang door de uitvoerende macht en de wetgevende macht wordt door
de rechtsprekende macht getoetst aan de door de Staten-Generaal geaccordeerde internationale
verdragen (zoals Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, SDG's en Klimaatakkoord van
Parijs), Europese kaderrichtlijnen en verordeningen (zoals Natura 2000) en nationale wetten (zoals de
Omgevingswet).
• Binnen deze kaders van het algemeen belang geschiedt aldus de functietoedeling in de ruimtelijkeconomische, ecologische en sociale gebiedsinrichting, en heeft de publiek-burgerlijk-private
samenwerking gebiedsgericht de mogelijkheid, om evenwichtig het gezamenlijk en individueel belang
in te passen binnen deze kaders van het algemeen belang.
• 'Evenwichtig' legt daarbij een toetsbare beperking op, aan de ongebreidelde werking en impact van de
diffuse maar sterk georganiseerde lobbybelangen en hun beïnvloedingscircuits.
• Dat is de essentie van de bovenliggende horizontale governance, de essentie van het ‘nieuwe
normaal’. Daartoe is iedere burger (in welke rol of hoedanigheid of afgeleide verantwoordelijkheid
ook) gehouden.
• De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd vereisen primair een gedragsverandering naar
onderordening en gehoorzaamheid aan het algemeen belang en de bereidheid van ieder, om de
gezamenlijke en individuele belangen daaraan ondergeschikt te ordenen en te verbinden.
• Een 'wereld in verbinding' op de beginselen van de horizontale governance laat geen vrije speelruimte
meer aan de wereld van de vrije markt, of aan de wereld van de supranationale en mondiale publiekprivate handelsverdragen, dienend aan de belangen van de vrije markt en de geopolitieke
invloedsferen.

3.

Het structureren van het gebied op de Europese suprastructuur in Rijnlands gebiedssamenwerking: In
het hoofdstuk 3 (Waarde) is EU DG Regio en het Rijnlandse Gebiedsarrangement toegelicht en uitgewerkt.
Ook is aangegeven dat Brussel aan de lidstaten eisen stelt aan de hervorming van de economie om
aanspraak te kunnen maken op de Klimaat- en Covid-fondsen. De vraag is of die keuze wordt gemaakt of
de verantwoordelijkheid wordt genomen om niets te doen en de aansluiting op Europa te missen. De
Gebiedsgerichte aanpak en de keuzes vanuit het Mens-perspectief bekijken we op de niveaus van MensGroep-Organisatie-Structuur-Systeem-Suprastructuur-Suprasysteem. Daarbij bezien en behandelen we de
verschillende inter- en intra-relaties in de tijd en op verschillende schaal en niveau, specifiek bezien vanuit
Mens.
Van belang is steeds te beginnen een passend juridisch kader. Zonder juist juridisch fundament loopt elke
(gebieds)ontwikkeling vroeg of laat vast. De juridische basis is daarmee fundamenteel. Wil je
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gebiedsontwikkeling waarbij ‘markt’ leidend (en dus verdienend) is of waarbij het gebied zelf leidend is? Bij
een keuze voor ‘markt’ past wetgeving die de werking van de vrije markt reguleert (Europees: Directoraat
Generaal Mededinging); bij keuze voor ‘gebied’ past de wetgeving die gericht is op economische
structuurversterking en sociale cohesie (Europees: DG Regio), evenals de integrale, participatieve
benadering van de nieuwe Omgevingswet. Aansluitend bij hetgeen in hoofdstuk 3 (Waarde) is betoogd, is
de keuze voor het verhangen van Systeem B in de twee scharnierpunten van de Omgevingswet (als
License to Operate) en de spelregels van DG Regio (License to Finance) heel strategisch. Zie de horizontale
as in onderstaand schema.

Schema: Hoekstenen van de gebiedssamenwerking (doen) en de horizontale gebiedsgovernance (lerend:
procesintegriteit, geen misbruik van procedures)
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Bijlage 4: Vragenlijst Mens
Inleiding
Verrijkende Landbouw beoogt een nieuw systeem: B. Dit vanuit het besef dat het huidige systemische
benadering (‘A’) aan de oorzaak ligt van de huidige problematiek. In deze bijlage gaan we in op de menselijke
dimensie van de zoektocht naar een nieuwe systemische benadering. Uiteindelijk is ‘alles’ mensenwerk. Dat wil
zeggen: het is aan de mens, de mensen, de georganiseerder mens, interacterende clusters van mensen, het
systeem om om te gaan met ‘wat is’ en te komen tot een volhoudbaar evenwicht.
Aan de dimensie Mens zijn binnen de gebiedsbenadering drie subdimensies toegekend: Houding, Organisatie
(organisatie van Gebied – Land-Waarde-Mens : Opgaven zo organiseren dat EU gelden naar binnen kunt,
organisatie van het burgerdomein (Gebiedscoöperatief: participatief, ), Publiek-Burgerlijk-Privaat: Rijnlands
gebied wederzijds participeren binnen Gebiedsarrangement) en Systeem die we in omgekeerde volgorde in
deze bijlage bespreken.
• Zonder dat de individuele mens vanuit diens houding verandert, verandert er wezenlijk niets. Daar
valt of staat alles bij.
• Vervolgens is het nodig het nieuwe gebiedsproces te organiseren: nieuwe institutionele ontwikkeling
is nodig. Dat vraagt onder meer het herstructureren van transacties binnen nieuwe relationele
vormen, nieuwe eigendomsverhoudingen en bijpassende nieuwe (interne en externe) governance.
• Zonder juridische borging van houding en organisatie binnen de spelregels van een nieuw systeem
zullen deze vermoedelijk snel terug vallen naar het oude. Diep ingesleten patronen zijn immers
hardnekkig. Anders benaderd: het gangbare systeem is zo allesdominant dat een doorbraak tot een
nieuwe systemische benadering enorm hoogeisend is naar de mens (en diens organisatie) om daar te
kunnen komen.
Mens moet dus bijzondere aandacht krijgen in een overgangsprogramma (‘Plan B’) dat bij een
systeemverandering (door de ontwikkeling van Systeem B) hoort. Van belang daarbij is op de drie Menssubdimensies (Houding-Organisatie-Systeem) tot een simultane, coherente benadering te komen.
Tegelijkertijd lijkt het mogelijk nog op tastend wandelen in het duister ten aanzien van de vraag: wat verstaan
we onder Systeem B? Om hier meer een gezamenlijk gedragen beeld bij te krijgen, is in de periode december
2019-oktober 2020 een viertal vragenlijsten uitgezet binnen het netwerk van Verrijkende Landbouw
inzoomend op bovengenoemde drie subdimensies. De vragenlijsten dienden de i(n)tera(c)tieve
gedachtenbundeling tussen uitvoerders en deelnemers aan dit onderzoek. Elk van de vragenlijsten telde zo’n
30 respondenten vanuit diverse achtergronden: boeren/initiatiefnemers; vertegenwoordigers van organisaties
‘uit het gebied’; vertegenwoordigers van onderzoek, onderwijs en overheid; en adviseurs/ andere betrokkenen.
Voor de beeldbepaling van Systeem B zijn in de hiernavolgende paragrafen de resultaten vanuit deze
vragenlijst gedeeld.
De vraag die we daarmee in deze bijlage trachten te beantwoorden, is: “Wat zijn -vanuit de dimensie Mens- de
contouren van Systeem B en hoe krijg je dat geïmplementeerd?”
• Op zoek naar Systeem B
•
•
•

Nieuwe organisatie: Gebiedsorganisatie
De mens en de ‘nieuwe houding’
Wat doet de Mens?
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Op zoek naar Systeem B
Systeem A is ‘de wereld/ het landbouwsysteem’ zoals we dat nu kennen. En waarvan we menen dat dit (in
huidige vorm) onvolhoudbaar is. Systeem B is er nog niet, maar we zijn er op gericht Systeem te bouwen.
Belangrijk doel van dit onderzoek is de contouren van Systeem B zichtbaar te maken. Dat is gedaan middels het
uitzetten van een aantal vragenlijsten binnen het netwerk van belangstellenden voor het Verrijkende
Landbouw programma. Dit was een iteratief, interactief proces, waarbij onderzoekers suggesties deden aan
belangstellenden en laatsten al dan niet, in mindere of meerdere mate herkenning toonden bij deze suggesties.
Dit geeft niet een ‘representatief’ beeld bij hoe de gemiddelde Nederlandse boer, beleidsmedewerker,
adviseur of Nederlander kijkt naar Systeem A en Systeem B. Het is de optelsom van vier meetmomenten
gedurende zo’n acht maanden onder een groep belangstellenden die mogelijk als een selectie van voorlopers
gezien kunnen worden in het denken over de toekomst van de landbouw. Het is een zelfgeselecteerde groep
op open uitnodiging vanuit het onderzoeksteam, waarbij gekeken is naar mensen die intellectueel en in de
praktijk bezig zijn met vernieuwing. De uitkomsten geven daarmee een beeld van hoe deze voorlopersgroep
kijkt naar Systeem A en Systeem B. De conclusie van deze groep is het raamwerk waarbinnen Verrijkende
Landbouw haar boodschap nader heeft uitgewerkt. En omdat dit een iteratief proces is geweest, mede door de
inzichten van het projectteam gevoed, is dit tegelijkertijd de conclusie die het projectteam inhoudelijk deelt.
De krachtige boodschap die vanuit de eerste vragenlijst (gepresenteerd op 5 februari 2020) kwam, was dat
deelnemers menen dat wezenlijke vernieuwing in de landbouw heel hard nodig is en dat dit met een
gebiedsgerichte benadering moet gebeuren:
• Niemand meent: “we zijn echt een heel eind op de goede weg, maar het kan natuurlijk altijd beter”;
iets meer dan 20% vindt dat er meer naar het boerenbelang gekeken moet worden; een kwart “sta[at]
achter de beweging naar o.a. kringlooplandbouw want het moet echt wel beter”; en ruim 50% meent
“doorgaan op de oude weg kan niet; er moet fundamenteel iets veranderen”;
• Antwoorden op de vraag: “Hoe gaan we de vernieuwing organiseren?” (max. twee antwoorden waren
toegestaan):
o Nagenoeg niemand geeft aan: door het proces van vraag en aanbod (markt) of door meer te
luisteren naar de stem van het boerenbelang;
o Net iets meer dan één op de vijf markeert: “er zijn tal van maatschappelijke organisaties die
steun verdienen”;
o Ruim een kwart geeft aan: “met een krachtige overheid die goed samenwerkt”
o Bijna drie kwart geeft aan: “organiseer het gebiedsleren: de nieuwe manier van
gebiedsgericht omgaan met elkaar, lerend vanuit de praktijk”;
o Driekwart zet in op: “van verticaal (ketens) naar horizontaal: gebiedsgericht”.
• Dit beeld komt terug in de vraag naar “adviezen aan de overheid” die men mag aangeven (opnieuw
max twee antwoorden), waarbij niet de vraag is naar meer regels (0%) maar naar andere regels gericht
op circulariteit (60%) en bijna vier-vijfden aandringen op “gebiedsgericht beleid en regelgeving:
Omgevingswet enz”, terwijl “ontschotting van de overheidsorganisatie” (ruim 30%) en inzet op meer
(agro)kennisontwikkeling de steun krijgt van iets minder dan een-vijfde.

In de tweede vragenlijst (gepresenteerd tijdens de workshop op 11 maart 2020) is de deelnemers een lange
lijst trefwoorden voorgelegd, waarbij gevraagd werd te markeren welke woorden men karakteristiek vond voor
Systeem A en welke voor Systeem B. Uit de antwoorden komen onderstaande twee woordenwolken:

© DCS/TSG/BGO: Waarde & Mens: Analyse- & Syntheserapport

70

‘Systeem A’

‘Systeem B’

Mede op basis van de uitkomsten van de eerste twee vragenlijsten zijn voor het vervolg van de gezamenlijke
zoektocht naar een verwoording van Systeem B drie tabellen gemaakt op de subdimensies Houding,
Organisatie en Systeem. Deze zijn middels de derde en vierde vragenlijsten onder de deelnemers ‘getoetst’.
In deze paragraaf wordt de matrix Systeem gepresenteerd (vierde vragenlijst); in de hiernavolgende
paragrafen de matrix Organisatie en de matrix Houding (beide derde vragenlijst). Om de deelnemers mee te
nemen in het proces, is de volgorde van de vragenlijsten omgekeerd: Houding > Organisatie > Systeem. In de
voorbereiding werd echter eerst de matrix Systeem ontwikkeld en werd die vervolgens vertaald naar Houding
en Organisatie, waarbij de verbinding op Houding werd gemaakt met een vijf-indeling van ‘grondhoudingen
naar de natuur’ zoals in de paragraaf 6.4 (Mens: Een nieuwe houding) wordt toegelicht. Verrijkt door de
respons op de derde vragenlijst (Houding en Organisatie) is de formulering van de matrix Systeem op
onderdelen nog bijgesteld.
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Onderstaande matrix Systeem duidt een vijftal systemische configuraties (A, A+, B, C en D) op vijf systemische
aspecten in een klein aantal trefwoorden, daarmee dus een 5x5 matrix opleverend:
• Systeem A: De wereldordening zoals die nog steeds dominant is: met grote multinationale
marktpartijen en nationale overheden als sleutelspelers in een sterk op consumptie gerichte verticaal
gestructureerde economie en samenleving en waaraan de landbouw als sector bloot staat;
• Systeem A+: Toepassing van technologische oplossingen en beperkende regelgeving/
reparatiewetgeving om binnen een systeem dat in het fundament onvolhoudbaar is toch
verduurzaming te realiseren, met het voedselsysteem als een van de aandachtsgebieden;
• Systeem B: Een andere vorm van economische en sociale ontwikkeling die gebiedsgericht/
gebiedsgeleid is, waarbij de grote opgaven worden opgesplitst naar gebiedsniveau voor zover
decentrale aanpak daartoe geëigend is, maar als gevolg waarvan waardeontwikkeling dan ook lokaal
kan plaatsvinden met de landbouw als belangrijke drager van gebiedseconomie;
• Systeem C: Ingestoken vanuit pure menselijke/religieuze waarden verbonden aan een universeel
wereldbeeld van het één-zijn van de mensheid en harmonieuze verbondenheid met de natuur, van
waaruit op het niveau van de lokale gemeenschap, mondiaal verbonden, intrinsiek gemotiveerd een
dienende economie ontstaat met de landbouw als een bijzondere, verbindende sector (geïnspireerd
op de ervaring van de wereldwijde Bahá’í-gemeenschap);
• Systeem D: Bedacht als een fictieve combinatie van hoge natuurgevoeligheid en verbinding op ‘big
data’ in een evenzeer natuur- en mensvriendelijke manier van aarde-ontwikkeling, waar landbouw
evenzeer spiritueel benaderd wordt als digitaal technologisch gefaciliteerd.
Er zij opgemerkt dat meer systemische configuraties evenzeer denkbaar zijn. Het Chinese systeem is
bijvoorbeeld fundamenteel anders dan Systeem A en zo zijn er meer varianten denkbaar. Misschien ook heel
realistisch is Systeem A- als vorm van ontaarding van het huidig dominante systeem waarbij polarisatie extreme
vormen aanneemt en verregaande afbraak van economie, ecologie en samenleving voltrekt. Binnen het kader
van Verrijkende Landbouw is uitsluitend gekeken naar Systeem A en Systeem B en is voor de helderheid in de
discussie gebruik gemaakt van Systeem A+, niet als tussenvorm tussen A en B maar als variant van A. A+ is niet
halverwege tussen A en B, maar een vorm van ‘tijdrekken’ van A, wat overigens zeer belangrijk kan zijn om de
parallelle ontwikkeling van een échte oplossing tijd te kunnen gunnen en gelijktijdig de geesten te kunnen laten
rijpen voor een fundamentele verandering. De weg naar B betekent vanuit B klein beginnen en overstappers
vanuit A op een bestendige wijze verwelkomen, maar verloopt niet evolutionair van A+ via A++ en B- naar B.
Het is een fundamenteel ander systemische configuratie dan A.
Vragenlijst en matrix Systeem
Onderstaand wordt de gebruikte Systeem-tabelstructuur getoond, die overigens in de vragenlijsten als zodanig
niet zichtbaar was. De vraag luidde steeds welke van de vijf beschrijvingen men het meest karakteristiek vond
voor Systeem A en welke voor B en waarbij tekstruimte was voor nuancering of aanvullende opmerkingen. Ook
werd gevraagd in welke beschrijving men zijn ‘eigen ideaal’ het meest herkende. Onderstaand is eerst de tabel
die als basis diende voor de vragenlijst met daaronder het gemiddelde van de antwoorden dat gegeven werd
(met voor de leesbaarheid een ingekorte beschrijving van elke ‘cel’).
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Mens - Systeem
Economie
& beleid

Financieel
stelsel

Openbaar
bestuur

Samenleving

Kennisinfrastructuur

Vrij of
Gereguleerd?

De (0,)1% of
de 100%?

Top-down
of Bo<om-up?

Exclusief
of Inclusief?

Publiek
of Privaat?

A

Vrij markt;
Concentra2e: (0,)1%;
mondiale ketens;
glob. bankensysteem;
mul2na2onals;
ﬁlantropie;
BNP-groei; high tech
ﬁscale vrijhavens

Publiek-privaat;
ver2cale hiërarchie;
par2jenstelsel;
lobbies; defensie

Exclusiviteit;
belangengroepen;
kostenafwenteling;
noodhulp

Publiek O&O;
exclusief IP;
big data mining

A+

Mededinging; MVO;
Impact ﬁnance;
convenanten;
crowd funding;
keurmerken;
local+crypto currency;
circulariteit
belas2ngvergroening

Vormen van directe
democra2e en
burgerpar2cipa2e;
privacy

Sociaal vangnet;
NGO’s; social media;
social distancing

Kenniscommuni2es;
open source;
crea2ve commons

Sociale cohesie;
inclusiviteit;
zelfredzaamheid;
samenwerking

Gebiedsleren;
open gestructureerd
en beveiligd op
integriteit

B

Economische
Publiek-burgerlijkBrede welvaart
structuurversterking;
privaat; horizontaal;
gebiedswaardering;
gebiedsconcessies;
gebiedsarrangement;
gebiedsbancair stelsel
‘local for local’-ketens
tafeldemocra2e

C

Marktcoördina2e;
mondiaal beheer
hulpbronnen;
balancering rijkdom

Vrijwillig delen;
community fondsen;
mondiale
munteenheid

Non-par2jdigheid;
individu-communityinstellingen;
wereldregering

D

Globalisering
Mondiale crypto bank Zonder bestuurlijke
commons; micromet individuele en hiërarchie; zelfsturing;
gebruiksrechten;
groepsaccounts
fractal governance
end-to-end exchange

Bevindingen
Het beeld dat uit de respons op de vragenlijst ontstaat (zie
mini-matrix hiernaast, met voor de leesbaarheid ingekorte
teksten), is als volgt:
• Bij deze respondentengroep (35 in totaal) is er voor
Systeem A veel herkenning in de beschrijving die
was voorgelegd met in gedachten Systeem A;
• Men ziet B als wezenlijk anders dan A en groepeert
zich rondom de gegeven beschrijving indachtig
Systeem B - een heldere boodschap dus wat men
ten aanzien van ‘verrijkende landbouw’ voor ogen
heeft;
•

Wereldburgerschap; Wetenschap & religie;
community-building; geïns2tu2onaliseerde
wereldbeschaving
kennisdeling
Celstructuren;
open informele
interessecoali2es

Integriteitspaspoort
op omnidatabase met
full track & trace

Mens - Systeem
Economie
& beleid

Financieel
stelsel

Vrij of
Gereguleerd?

De (0,)1% of
de 100%?

Openbaar
bestuur

Samenleving

Kennisinfrastructuur

Top-down
of Bo<om-up?

Exclusief
of Inclusief?

Publiek
of Privaat?

A 1

Vrij markt;
Concentra2e: (0,)1%;
mondiale ketens;
glob. bankensysteem;
mul2na2onals;
ﬁlantropie;
BNP-groei; high tech
ﬁscale vrijhavens

Publiek-privaat;
ver2cale hiërarchie;
par2jenstelsel;
lobbies; defensie

Exclusiviteit;
belangengroepen;
kostenafwenteling;
noodhulp

Publiek O&O;
exclusief IP;
big data mining

A+ 2

Mededinging; MVO;
Impact ﬁnance;
convenanten;
crowd funding;
keurmerken;
local+crypto currency;
circulariteit
belas2ngvergroening

Vormen van directe
democra2e en
burgerpar2cipa2e;
privacy

Sociaal vangnet;
NGO’s; social media;
social distancing

Kenniscommuni2es;
open source;
crea2ve commons

Sociale cohesie;
inclusiviteit;
zelfredzaamheid;
samenwerking

Gebiedsleren;
open gestructureerd
en beveiligd op
integriteit

A
2,5

Economische
Publiek-burgerlijkBrede welvaart
structuurversterking;
privaat; horizontaal;
gebiedswaardering;
gebiedsconcessies;
gebiedsarrangement;
gebiedsbancair stelsel
‘local for local’-ketens
tafeldemocra2e

B
ik

B

C 4

Marktcoördina2e;
mondiaal beheer
hulpbronnen;
balancering rijkdom

Vrijwillig delen;
community fondsen;
mondiale
munteenheid

Non-par2jdigheid;
individu-communityinstellingen;
wereldregering

D 5

Globalisering
Mondiale crypto bank Zonder bestuurlijke
commons; micromet individuele en hiërarchie; zelfsturing;
gebruiksrechten;
groepsaccounts
fractal governance
end-to-end exchange

Wereldburgerschap; Wetenschap & religie;
community-building; geïns2tu2onaliseerde
wereldbeschaving
kennisdeling
Celstructuren;
open informele
interessecoali2es

Integriteitspaspoort
op omnidatabase met
full track & trace

Men ziet het eigen ideaal dichtbij B, iets extremer
nog weg van A: zoals men B ziet is ook zoals men
het zelf wil.

Middels open vragen uitgenodigde nuanceringen verrijkten het beeld op onderdelen, maar veranderden de
hier gepresenteerde beschrijving niet wezenlijk.
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Mens - Organisa.e - Systeem
Mensduiding

Organisa.e
stereotype

Systeem
ID

Systeembenaming

0

Homo caesarus

Family Oﬃce

A-

Plutonomy

1

Homo economicus

Beurs-NV

A

Neoliberale
keteneconomie

2

Homo economicus
responsibilis

ESG+ rated
company

A+

Circulaire
economie

3

Homo cooperans

Gebiedscoöpera.e

B

Rijnlandse
gebiedseconomie

4

United world
ci.zen

Community service
organisa.e

C

Divine economy

5

Homo deus
naturalis

Rhizoom/ Fractal
organisa.e

D

High-tech
new age

Verbeelding

Organisatie voor het gebied
Organisatie van Burgerdomein
In de zoektocht naar organisatievormen passend bij Systeem B (evenals naar de passende houding) is gekeken
naar vijf aspecten en is getracht deze in een klein aantal kernwoorden te vertalen passend binnen een vijftal
systemische configuraties, daarmee dus een tweede 5x5 matrix opleverend. Deze aspecten zijn:
1. Transactie: om te voorzien in een bepaalde behoefte wordt een product of dienst geleverd (kan ook
zijn: inkoop van inputs en diensten) en daar wordt voor afgerekend; in de optelsom van transacties
binnen een gebied wordt bijgedragen aan (de creatie en/of oplossing van) gebiedsopgaven;
2. Investering: om het aanbod binnen de transactie mogelijk te maken, zijn investeringen nodig (een
boerderij, een fabriek enz.) en die leveren een rendement op (opbrengst van de transacties minus
kosten van de investering);
3. Governance: om een efficiënte en effectieve organisatie in te richten waarbinnen deze investeringen
gedaan kunnen worden en revenuen bestemming kunnen krijgen, zijn afspraken nodig en moeten
besluiten worden genomen, die je op verschillende manieren kunt structureren;
4. Community: het kan zijn dat het ontwikkelen van de (onderlinge) relaties tussen en met de
personen/partijen met wie je transacties aangaat, bevorderlijk is voor de realisatie van de doelstelling
(van het voorzien in een behoefte) – zeker in een gebiedsgeleide organisatie zal de verbinding met en
ontwikkeling van de gemeenschap essentieel zijn;
5. Het leren: alles en iedereen is in beweging, maar zeker in transities (zoals hier: naar een nieuw
Systeem B) moet versneld worden geleerd en dat is erbij gebaat systematisch te worden
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georganiseerd. Leren betekent ontleren van wat oud is en aanleren van wat we nog niet kennen en
nog niet kunnen (te beginnen inclusief het aanleren van ‘een nieuwe houding’).

Binnen verschillende systemische configuraties kan Organisatie op deze vijf aspecten heel verschillende
vormen aannemen. Zo beleeft bijvoorbeeld community binnen ‘systeem A’ (concurrentie, individualisme,
eigenbelang) geen gloriedagen. In het werken aan ‘B’ (samenwerking, wederkerigheid, algemeen belang) is
community een prioritair aandachtsgebied; gemeenschapsontwikkeling staat aan de basis van
gebiedseconomische ontwikkeling. Dat maakt duidelijk dat de systeemontwikkeling B vergezeld moet gaan van
organisatieontwikkeling B - een lerend proces.
De verschillende Organisatie-aspecten binnen de gekozen vijf systemische constellaties zijn in de derde
vragenlijst (resultaten gepresenteerd tijdens de workshop op 23 juni) voorgelegd aan het netwerk rondom
Verrijkende Landbouw, voor herkenning op Systeem A en op B.

Mens 2: ORGANISATIE
Transac9e
(ook: Land &
Waarde)

A

A+

B1

Financiering &
eigendom
(Waarde)

Vrij markt: anoniem;
standaardisa1e; winst:
kostenreduc1e
Zelfregulering;
‘fair’/‘true’; online
deelpla=orms
Local-for-local;
lange termijn
afspraken

Grootaandeelhouders; beurs;
beleggingsfondsen

Ondernemers;
impact investeerders;
crowd funding
Coöpera1ef
gebruikerseigendom;
gebiedsfonds

(Interne)
Governance
Beroepsbestuurders
en -toezichthouders
(old boys netwerk)
Transparan1e;
verantwoording;
peer review
Leden+bestuur;
integriteit;
jaartoetsing

Community

Leren

Topsectorenbeleid;
Klantenpas/Family: R&D, patenten; CAO
klantsegmenta1e
Etaleren bij/van
stakeholders
(‘be good and tell it’)
Van, voor en door
het gebied

Change management;
pilots

Experimenten;
living labs

B2

C

Samenwerking,
dienstbaarheid,
betrouwbaarheid,
wederkerigheid

D

Micro-schaal planning
m.b.v. kunstma1ge
intelligen1e/
algoritmes

Stakeholdereigendom;
rechtvaardig
verdelen
Par1cipa1ef
collec1ef eigendom

Consulta1ef
onbevoordeeld de
‘waardheid’ zoeken
Directe
democra1e
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Inclusie, eenheid,
solidariteit, groeien,
vieren
Bubbels; fractals;
ﬂexibele
gelegenheidscoali1es

Capaciteitsopbouw
vanaf de grassroots;
vergezelling
Universeel
open source
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Bevindingen
Ook hier: deelnemers herkennen Systeem B als zijnde wezenlijk
anders dan A, met organisatorische karakteristieken die
belangrijk overlappen met wat als beschrijving van B beoogd
was (in mengvorm met elementen zelfs van de meer ethischgebaseerde beschrijving van systeem C) én geven aan dat wat
ze zelf willen heel dicht daar tegenaan aanzit.
Terwijl organisatie Systeem A zich hiërarchisch laat tekenen
met organisaties die vervolgens in ketens zijn ‘verhangen’, past
het mogelijk beter Organisatie in Systeem B te verbeelden in de
vorm van cirkels. In onderstaande figuur zijn rondom de kern
van land/ bodem & de individuele mens vijf concentrische
cirkels getekend. Daarbij staat transactie centraal, gerelateerd aan de behoefte van (meestal) de mens; die
transactie vraagt om een investering, die samen om een (interne) governance vragen enzovoorts. Naast interne
organisatie is er ook externe organisatie: de relaties tussen de organisaties en (andere personen en partijen
binnen) het gebied: gebiedsorganisatie. Beide stelsels van concentrische cirkels relateren tot elkaar. Een
belangrijke verbinding is die tussen de optelsom van gebiedsinterne transacties en het realiseren van
gebiedsopgaven. Aan elk schema zijn beperkingen verbonden. Bedoeling van dit schema is te helpen de
gedachtespring te maken van een klassieke indeling van organisatiestructuur op vijf aspecten in een specifieke
systemische configuratie (hier: Systeem B) een extra dimensie krijgt in de doorvertaling hier: naar
gebiedsniveau.
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ORGANISATIE

WET- EN
REGELGEVING,
BELEID

GEBIED

COMMUNITY
LEREN

GEMEENSCHAP
GEBIEDSLEREN

GOVERNANCE
INVESTERING
TRANSACTIES
BODEM
&MENS

GEBIEDSGOVERNANCE
GEBIEDSWAARDE
OVEREENKOMSTEN
GEBIEDSOPGAVEN

BEHOEFTEN

KENNIS, HOUDING & GEDRAG
(incl. ethiek, waarden, missie)

SOCIALE
COHESIE

GEBIEDSBELANG,
CULTUUR
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Het gelijkluidend organiseren van individuele transacties binnen een gemeenschappelijk kader leidt bovendien
automatisch tot een afvlakking van extremen en in de optelsom -als het goed is- tot evenwichtigheid en
volhoudbaarheid ook op mondiale schaal. Zeker wanneer aan gebiedscoöperatie ook bovenlokale
wederkerigheid is verbonden op de schaal van ‘coöperatie van coöperaties’: de afstemming en uitwisseling van
behoeften en mogelijkheden boven de schaal van één gebied. Zo zijn er diverse en meer overwegingen die het
coöperatieve denken relevant maken voor gebiedsorganisatie-ontwikkeling binnen een systeem B.
Naar mate het aantal deelnemers toeneemt, hun diversiteit en onderlinge afstand toeneemt, de frequentie van
transacties hoger wordt, de waarde van het transactievolume groeit, er meer gevraagd wordt van de
benodigde investeringscapaciteit, de verbonden onzekerheden en risico’s stijgen, de duur van de relatie
bestendigt – wordt van de complexiteit van de (interne) organisatie meer gevraagd.

Mens: Een nieuwe houding
Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk en is daarmee ook systeem terug te brengen naar het niveau waarop
we allemaal acteren en de verandering kunnen inzetten: de mens zelf, diens houding tot voedsel, zijn
medemens en de aarde. Geen systeem zonder mens. En als Systeemverandering mensenwerk is, dient
(tenminste een dominante voorlopersgroep van) de mens voorafgaand of gelijktijdig mee te veranderen.
Verandering op de opgetelde niveaus van zingeving, identiteit, overtuigingen, inzichten, ervaring, kwaliteiten
en wil: hier samengevat als ‘houding’. Binnen de ene systemische configuratie past een andere houding dan
binnen de andere. Systemverandering vraagt om verandering van houding.
In de zoektocht naar Systeem B en de Mens zijn op vijf verschillende aspecten van ‘houding’, elk op vijf niveaus,
gedefinieerd en middels een vragenlijst aansluitend bij de indeling van ‘grondhoudingen naar natuur’:
1. Mensbeelden/ innerlijke verankering: Zet je (jezelf als) de mens centraal of veranker je je ethiek en
keuzes aan ‘iets hogers’ waaraan aan je je als mens onderwerpt?
2. Grondhouding naar natuur: Milieufilosoof Wim Zweers (UvA) kwam in 1995 met een indeling van
grondhoudingen tot de natuur, veel gebruikt nog o.a. door Matthijs Schouten (WUR). Het is een
indeling in vijf verschillende niveaus, uitgaande van de vraag: staat de mens centraal of staat de
natuur centraal? Vanuit deze grondhouding worden ook de keuzes binnen de dimensie Land gekleurd.
3. Wereldbeelden: sociale houding. Staat het individu (ego-bewustzijn) centraal of het collectief
(uiteindelijk: wereldbewustzijn)?
4. Houdingen naar materiële middelen: Is het materiële dominant bij de waardebepaling of het
immateriële, mogelijk spirituele? Van belang ook bij de positionering ten aanzien van de dimensie
Waarde: wat waardeer je wel en wat niet en wat zijn daar vervolgens de consequenties van, ook
sociaal en ecologisch?
5. Consumptieve houdingen: Is meer beter of is het betere meer en kan dus misschien minder ook wel
beter zijn?
Onderstaande tabel/matrix toont de duidingen op de vijf gekozen aspecten van ‘houding’ zoals die in de
vragenlijst aan de deelnemers zijn voorgelegd (met daarna nog iets aangepaste bewoordingen).
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Mens 1: HOUDING
Mensbeeld:
Innerlijke
verankering

A

A+

B1

Houding naar
natuur
(Land)

Geritualiseerde God
‘is dood’; aan mens
gedelegeerde macht De natuur is van en
voor de mens
Al het goede is
in de mens;
sociale accepta7e
We geven de aarde
als kompas
door aan onze
(klein)kinderen
Bewust van Bron;
mens handelt uit
goede wil en
geweten

Alle leven is
volwaardig;
respectvolle omgang

Houding naar
materiële middelen
(Waarde)

Wereldbeeld:
Sociale houding
Individualisme;
eigenbelang; macht;
manipula7e
Concurren7e zorgt
voor (juiste)
evenwicht
incl. verschillen
Welbegrepen
samenbelang;
samenwerking

Materialisme;
hebzucht is goed;
status: “I’m worth it”
Maatschappelijk
verantwoord;
repair & share
Goed doen, niet
schaden’;
behoeTevoorziening

ConsumpHeve
houding
Consumen7sme:
meer/groter (voor
minder) = beter; luxe
Gemak; ‘geniet nu’;
verdiende
voorrechten
(Ethisch) beter =
meer (voor meer)

B2

C

D

Alles ‘is’ (goed) door
en weerspiegelt het
Goddelijke
Alles
(natuur+mensen)
= God

Eén-zijn mensheid;
gelijkwaardigheid;
dienend

Waardigheid; bewust
van ‘genoeg’;
Alles is interMaterieel-spiritueel
vrijgevigheid
aEankelijk en in
balans; zuiverheid;
harmonie verbonden
zorgvuldigheid
Onthecht van het
Ik ben want wij zijn’
aardse;
Eén-zijn met de
Alles (ook geld)
(>Ubuntu)
bescheidenheid
natuur, het grootste
is energie en mag er
wonder
zijn

Bevindingen
De resultaten van de vragenlijst voor Mens-Houding (zie
mini-matrix hiernaast) zijn in lijn de eerdergenoemde
resultaten voor ‘Systeem’ en ‘Organisatie’. Ook hier is de
belangrijke conclusie:
• Deelnemers herkennen zich in de
houdingsduiding van Systeem A;
• herkennen zich in een duiding van B als zijnde
aanmerkelijk anders dan van A;
• herkennen zich in de voorgelegde bewoording die
geschreven was indachtig B (gaan daar ethisch
zelfs nog wat aan ‘voorbij’ richting Systeem C);
•

Mens: Houding

1

2

3

Mensbeeld:
Innerlijke
verankering

Houding naar
natuur
(Land)

Wereldbeeld:
Sociale houding

Houding naar
materiële middelen
(Waarde)

Consump>eve
houding

Menselijk en/of
Bovenmenselijk?

Mens en/of
Natuur?

Individu en/of
Collec:ef?

Geld en/of
Geest?

Meer en/of
Minder?

Geritualiseerde God
Individualisme;
Materialisme;
Consumen:sme:
De natuur is van en
‘is dood’; aan mens
eigenbelang; macht; hebzucht is goed;
meer/groter (voor
voor de mens
gedelegeerde macht
manipula:e
status: “I’m worth it” minder) = beter; luxe

A

Al het goede is in de
mens; sociale
accepta:e als
kompas

We geven de aarde
door aan onze
(klein)kinderen

Bewust van Bron;
Alle leven is
mens handelt vanuit
volwaardig;
goede wil en
respectvolle omgang
geweten

B
ik

Concurren:e zorgt
voor (juiste)
evenwicht
incl. verschillen

Maatschappelijk
verantwoord; repair
& share

Gemak; ‘geniet nu’;
verdiende
voorrechten

Welbegrepen
samenbelang;
samenwerking

Goed doen, niet
schaden’;
behoeOevoorziening

(Ethisch) beter =
meer (voor meer)

Materieel-spiritueel
balans; zuiverheid;
zorgvuldigheid

Waardigheid; bewust
van ‘genoeg’;
gema:gdheid;
vrijgevigheid

4

Alles ‘is’ (goed) door
Alles is interEén-zijn mensheid;
en weerspiegelt het
aRankelijk en in
gelijkwaardigheid;
Goddelijke
harmonie verbonden
dienend

5

Alles
(natuur+mensheid)
= God

Eén-zijn met de
Alles (ook geld)
Ubuntu:
natuur, het grootste
is energie en mag er
‘Ik ben want wij zijn’
wonder
zijn

Onthecht van het
aardse;
bescheidenheid

én geven aan dat wat ze zelf willen dichtbij de Bbeschrijving die ze zelf gemiddeld voorstaan.

Relevant is de vraag: kan het zo zijn dat dit beeld niet alleen geldt voor deze deelnemersgroep, maar veel
breder gedragen kon worden binnen ‘de massa’? Dat is moeilijk te zeggen zonder vervolgonderzoek. Matthijs
Schouten vermeldt in publiekspresentaties uit eigen onderzoek op het aspect ‘grondhouding naar natuur’ dat
respondenten hun eigen houding als anders zien (combinatie van 2 & 4: rentmeester & participant) dan zij
kenmerkend vinden voor het collectief/ het systeem (1: heerser). Hij benoemt dit als een paradox. Je kunt ook
redeneren: “nee, hebben we te maken met verschillende snelheden: individueel lopen we al vooruit op de

© DCS/TSG/BGO: Waarde & Mens: Analyse- & Syntheserapport

78

werkelijkheid van het systeem”. Met als conclusie: zodra het systeem verandert, kan dit door voorlopers
(mogelijk een groter deel van de massa?) weerstandsloos ontvangen worden. Systeemverandering kan dan snel
gaan, zonder dat daar grote externe druk voor nodig is (vg. Corona-crisis). Dat systeemverandering niet sneller
optreedt, is dan vermoedelijk vooral toeschrijfbaar aan daarmee conflicterende gevestigde belangen. Als het
houdingsverschil tussen individueel-in-massaliteit en collectief/systeem toeneemt, zal de ‘dam’ die gevestigde
belangen nog tegen systeemverandering opwerpen onder steeds meer druk komen staan.
Overigens kwam vanuit de besprekingen tijdens de workshop van 23 juni het verzoek om de tabellen minder
‘rechtlijnig’ te maken (vanwaar het golvende beeld) en als gesprekstool ook ruimte te geven voor een ‘eigen
Systeem B’ (vanwaar de witte ‘golf’), al was het maar om niet een nieuw Systeem B in de prille
ontwikkelpraktijk te dicteren maar uit te nodigen tot een lerend proces en dat behulpzaam te maken in het
laten kristalliseren van wat nog gevormd moet worden. Daarnaast zijn in de ‘grote’, golvende matrix naar
aanleiding van feedback vanuit de vragenlijst en de workshop, de woorden bewoording wat aangepast. De
matrix kan als gesprekskaart bruikbaar zijn om in gebieden een proces te doorlopen met bewuste keuzes voor
een transformatief leerproces om tot een coherentie te komen tussen op de Mens-subdimensies HoudingOrganisatie-Systeem.
Het is niet aannemelijk dat een Systeem B realiseerbaar is wanneer de mens als hoofdrolspeler in de
wederopbouw onveranderd ‘A’ blijft. De ene systemische oriëntatie vraagt een andere type mens dan de
andere. Verandering van systeem vraag een fundamentele heroriëntatie van de mens. Dat betekent afleren en
aanleren.

Naar B: Stappen in een transformatief proces
Hierboven is beoogd om te komen tot een samenhangende analyse op het toekomstbeeld van de landbouw/
samenleving op een systemische niveau, in een structuur die uitvoerbaar, wendbaar en toekomstbestendig is.
In deze paragraaf willen we komen tot een behapbaar overgangsprogramma, die het overleven van sectoren,
regio’s en de samenleving zoveel mogelijk bevordert, met zo min mogelijk uitvallers (geen koude sanering),
behalve dan diegene die vrijwillig al weg wil of vanwege ouderdom stopt (geen gedwongen sanering).

Mens - Systeem: 5+x transforma3e?
A

B

Economie
& beleid

Vrij markt;
mondiale ketens;
mul2na2onals;
BNP-groei; high tech

Economische
structuurversterking;
gebiedsconcessies;
‘local for local’-ketens

Financieel
stelsel

Concentra2e: (0,)1%;
glob. bankensysteem;
ﬁlantropie;
ﬁscale vrijhavens

Brede welvaart
gebiedswaardering;
gebiedsbancair stelsel

Openbaar
bestuur

Publiek-privaat; ver2cale
hiërarchie; par2jenstelsel;
lobbies; defensie

Publiek-burgerlijk-privaat;
horizontaal;
gebiedsarrangement;
tafeldemocra2e

Samenleving

Exclusiviteit;
belangengroepen;
kostenafwenteling; noodhulp

Sociale cohesie; inclusiviteit;
zelfredzaamheid;
samenwerking

Kennisinfrastructuur

Publiek O&O;
exclusief IP;
big data mining

Gebiedsleren;
open gestructureerd en
beveiligd op integriteit
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Mens - Organisa,e: 5x transforma,e!
A

B

Transac,e

Vrij markt: anoniem;
standaardisa1e;
winst: kostenreduc1e

Local-for-local;
lange termijn afspraken

Financiering
& eigendom

Grootaandeel-houders;
beurs; beleggingsfondsen

Coöpera1ef
gebruikerseigendom;
ledenﬁnanciering+

Governance

Beroepsbestuurders en
-toezichthouders
(old boys netwerk)

Leden+bestuur;
integriteit; jaartoetsing

Community

Klantenpas/Family:
klantsegmenta1e

Van, voor en door
het gebied

Leren

Topsectorenbeleid;
R&D, patenten; CAO

Experimenten;
living labs
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Mens - Houding: 5x transforma5e!
A

B

Mensbeeld:
Innerlijke
verankering

Geritualiseerde God ‘is dood’;
aan mens gedelegeerde macht

Bewust van Bron; mens handelt
vanuit goede wil en geweten

Houding naar
natuur

De natuur is van
en voor de mens

Alle leven is volwaardig;
respectvolle omgang

Wereldbeeld:
Sociale houding

Individualisme; eigenbelang;
macht; manipula=e

Welbegrepen samenbelang;
samenwerking

Houding naar
materiële middelen

Materialisme;
hebzucht is goed;
status: “I’m worth it”

‘Goed doen, niet schaden’;
behoeFevoorziening

Consump5eve
houding

Consumen=sme: meer/groter
(voor minder) = beter; luxe

(Ethisch) beter = meer
(voor meer)
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Onderstaand schema werkt het schema van deze procesfasen in meer detail uit in de vorm van een dertigtal
processtappen (18 (1-18) +9 (a.-i.)) in een meerjarig (20 jaar?) proces van Systeem B-gebiedsontwikkeling. Er
wordt meteen benadrukt dat een nummering is toegevoegd niet omdat er sprake kan zijn van een lineair
proces, maar om in de bespreking gemakkelijk te kunnen verwijzen naar de diverse onderdelen van het
stappenplan – dat in plaats van een ‘wandeling’ (meer of minder lineair/ circulair) ook de vorm van een ‘dans’
zou kunnen aannemen.
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A la Carte

Stappenplan Gebiedsbenadering

JAAR

0. Ontwerp B

1
I. Matching

a.

1

Urgen8ebeleving bij
Land(bw)Gebiedsopgave

4

II. Start-up

Systeeminrich8ng

7

Formalisering +funding
gebiedsorganisa8e
Opstart binnen
gebiedsleerprogramma

10

Opstart binnen
Gebiedsbancair stelsel

III. Kwar/er13
maken

6
IV. Beheer

16

Gebiedsconcessie

20

Borging horizontale
Gebiedsgovernance

b.

2

1

18

a.

i.

B

Alg. verrijkende
Land(bouw)
Voorwaarden
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De Gebiedsbenadering zal in elk gebied noodzakelijkerwijs haar eigen vorm aannemen: initiatiefnemers (de
persoon van de hulpvrager) kunnen een heel andere achtergrond hebben; tijdigheid van de vraagstelling (te
vroeg, op tijd, (te) laat); omstandigheden zijn overal anders; het leerproces heeft overal een eigen dynamiek
enz. Bij het doorlopen van het Stappenplan zal de volgorde waarin de diverse stappen genomen worden
daarom overal verschillen. Toch zal de Systeem-B-Gebiedsbenadering zoals die wordt voorzien overal
uiteindelijk -in een jarenlang durend proces- alle genoemde onderdelen doorlopen hebben.
Aan ‘Systeem B voor verrijkende landbouw’ zijn daarbij uitgangspunten/randvoorwaarden verbonden die B ‘B’
maken. In bovenstaand schema zijn die de ‘Algemene verrijkende Land(bouw) Voorwaarden genoemd:
uitgangspunten die met name vanuit Land bepalend zijn ten aanzien van wat (nog) wel en wat niet (meer) als
‘volhoudbaar’ wordt gezien. Denk hierbij aan behoud van bodemkwaliteit in de verschillende aspecten; het
sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus; de energiebalans van de landbouwproductie; maar ook
aan sociaal-economische aspecten als toegang tot waardeontwikkeling in het algemene belang. Deze
randvoorwaarden vragen om nadere uitwerking.

0. Ontwerpfase:
a. Systeeminrichting. Nadere uitwerking van hetgeen nodig is voor de programma-inrichting voor de
komende 20 jaar volgt in rapportage deel 3 DuurzaamDoor.
b. Gebiedscouveuse-omgeving. Idem.
c. Flankerend beleid. Idem.
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I. Matching:
1. Urgentiebeleving bij Land(bouw)Gebiedsopgave. Het begint allemaal met de urgentie van de
(landbouw)gebiedsproblematiek die een (publieke, burgerlijke of private) initiatiefnemer aanzet tot
initiatief. Wat is het gepercipieerde probleem en wat is de beoogde oplossing?
2. (Screening) (hulp)vraag gebiedsinitiatiefnemer. Vanuit open verkennend overleg: past wat de
initiatiefnemer wil bij Systeem B: een gebiedsgerichte oplossing in het algemeen economisch
(gebieds)belang?
3. Inrichting netwerk rondom gebiedsinitiatief. Is het initiatief een oplossing op bedrijfsniveau of
gebiedsniveau? Een groter netwerk van verbonden partijen is nodig voor realisatie en ontstaat niet
vanzelf. Kan het initiatief rekenen op steun vanuit de gemeenschap?
II. Startup-fase:
4. Formalisering + funding gebiedsorganisatie. Vroeg of laat vraagt de gezamenlijke gebiedsontwikkeling
om organisatorische formalisering. Het is nodig veilig aanspeelbaar te kunnen zijn als inclusieve
gebieds(regie)organisatie nadrukken ‘geschreven’ op Systeem B.
5. Analyse van gebied + problematiek. Wat is de nulfase-meting van het gebied op hulpbronnen (Land,
Waarde en Mens) en wat zijn de uitdagingen/opgaven waar het gebied voor staat? Doe de nulmeting
van je gebied (allereerst: welke gebiedsgrenzen worden gehanteerd (voor welk vraagstuk)?): kwaliteit
van de bodem, bestaande waarden en flows, de menselijke dimensie (inclusief organisatiegraad). Wat
speelt er?
6. P-B-P Overeenkomst: Gebiedsarrangement. Kunnen de relevante gebiedsspelers (publiek, burgerlijk
en privaat) het met elkaar eens worden dat de gebiedsoplossing een nieuwe benadering vraagt en
krijgt men samen de handtekeningen geplaatst onder een meerjarig commitment dat meer is dan
alleen een manifest: afspraken over doelen, proces (incl. vergader- en besluitvormingsmethodiek) en
systemische uitgangspunten?
7. Opstart binnen Gebiedsleerprogramma. De oude manier voldeed niet en er moet dus worden
afgeleerd en aangeleerd. Het vraagt systematische benadering en een lerende houding, aandacht en
tijd om nieuwe (passieve) kennis om te zetten naar (actieve) kunde. Sta toe dat eenieder in het proces
(samen) lerende is en er ook van fouten geleerd mag worden (wat niet hetzelfde is als het schenden
van uitgangspunten!).
8. Gebieds(landbouw)plan voorbereiden L-W-M. Werk het plan uit t/m begroting beginnend bij de
bodem en volhoudbaar landgebruik. Vertaal door naar activiteiten (waardecreatie) en wat dat aan
inzet en organisatie vraagt.
9. Omgevings(landbouw)visie opstellen/verrijken. Scharnierpunt 1: veranker het plan (inclusief het
bovenliggende Gebiedsarrangement) in de Omgevingsvisie van het gebied. Essentieel om in de juiste
wetsomgeving te kunnen ontwikkelen.
III. Kwartiermakersfase:
10. Opstart binnen Gebiedsbancair stelsel. Scharnierpunt 2: Het Gebiedsplan is op de nieuwe manier
alleen financierbaar onder harde randvoorwaarden van DG Regio. Voldoe je er niet aan, belemmert in
de opschaling de realistische dreiging van verboden staatssteun en kartelwetgeving.
11. Certificering/ Gebiedsrating. Zodra het gebiedsinitiatief juist is gepositioneerd, is voor externe
financiering van belang: hoe ontwikkelt de waarde van het gebied, zoals zichtbaar wordt in een
Gebiedsrating. Waar staat het gebied nu en hoe voorspelbaar is de (positieve) gebiedswaardeontwikkeling?
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12. Gebiedsfinanciering. Wat kunnen initiatiefnemers/ het gebied zelf ophoesten; wat kan de overheid
aanvullen lokaal, Provinciaal en Rijk; waarvoor kan men bij Brussel aankloppen; en onder welke
condities trekt men desgewenst vervolgens ook bancaire financiering aan?
13. Gebiedsconcessie. Vertaalt de ‘license to operate’ naar de publieke autorisatie om volgens je plan met
je financiering op gebiedsniveau tot uitvoering te gaan met het oplossen van jullie gebiedsopgaven?
14. Realisatie Gebiedsplan: activiteiten L-W-M. Succes: aan de slag!
15. Inbreng ervaringen in landelijk leernetwerk. En laat gebieden elders in het land met jullie mee-leren.
IV. Beheersfase:
16. Borging horizontale gebiedsgovernance. Hou de bestuurlijke lijnen strak.
17. ∑Gebiedstransacties -> Gebiedsopgaven. Door jullie brede landbouw waarde (ecosysteemdiensten)
en voedsel transacties werken jullie aan de oplossing van jullie opgaven.
18. Ontwikkeling Gebiedswaarde. Zo groeit jullie gebiedswaarde en blijft het voor iedereen volhoudbaar
wonen, ondernemen en consumeren in je gebied. Gefeliciteerd!
V. Clearing:
d. Systeemtoetsing: Oefenrechtbank. Nadere uitwerking van hetgeen nodig is voor de programmainrichting voor de komende 20 jaar volgt in rapportage deel 3 DuurzaamDoor.
e. Gemeenschap & Gemeente. Idem.
f. Gebiedsleerprogramma: normjaartaken. Idem.
a. Persoonlijke transformatie naar een persoonlijke gebalanceerde mentale en innerlijke
ontwikkeling: intrinsieke motivatie en bekrachtiging van doenvermogen;
b. Organisatieleren
c. Gebiedsleren
g. Jaarlijks: Raad van State progressietoets. Idem.
h. Integratie binnen ‘Thorbecke’, EU & VN. Idem.
i. Monitoring op Brede Gebiedswaarde t/m SDG’s. Idem.

Mens: Kun je ook wat je wilt?
De Corona-crisis, naast de bezorgdheid en rouw om alle menselijke ellende, biedt ook een bijzondere kans om
de wenselijkheid van een ingrijpende verandering collectief te overwegen. Met Corona geeft de
natuur/ecologie een belangrijke boodschap mee: het is een gedragskwestie van Mens > wíl de mens zich
voegen naar de wereld van de natuur? Dat vraagt het verbinden van alle belangen (publiek, burgerlijk en
privaat) middels horizontale governance - in het gebied, in verbinding met bodem en natuur. Bestaande wetten
en regels maken dit mogelijk maken en ondersteunen dit.
Hoe kun je de condities creëren waardoor je individueel, samen en als gebied kúnt doorontwikkelen naar B?
Dit aan de hand van onderstaand plaatje met twee pijlen, eentje van A naar A- (verdere afbraak) en eentje van
A naar B, inclusief de persoonlijke kwaliteiten die dat vraagt. Invloeden van buiten en relaties die je binnen
Systeem A bent aangegaan kunnen betekenen dat je te maken hebt met schulden, hoge hypotheek, krediet of
contractuele verplichtingen, sociale groepsdruk, overspoeling door reclame-uitingen, ’framing’ in de media,
enz. - en dat je daardoor helemaal niet vrij bent óm te bewegen zoals je dat zou willen, zelfs om vrij te dénken
zoals je dat (vaak dan alleen nog onbewust) eigenlijk zou willen.

© DCS/TSG/BGO: Waarde & Mens: Analyse- & Syntheserapport

83

De mens is niet alleen intrinsiek gemotiveerd, maar staat hij/zij tevens onder invloed van externe invloeden.
Het kan daardoor zijn dat de mens zich anders gedraagt dan hij/zij vanuit innerlijke motivatie zou willen. Dat
verklaart ook een goed deel van de herkenning van Systeem A rondom het ‘oranje’ niveau van de boven
getoonde 5x5 matrices, terwijl zichzelf (inclusief de organisaties waar men werkt) herkent binnen de groenblauwe niveaus. Dit verschil herkende ook Prof. Nico Schouten in zijn onderzoek, specifiek als het ging om
grondhoudingen van de mens t.a.v. de natuur. Veel van het (systemische) ‘doen’ is anders dan het persoonlijke
‘willen’.
Het financiële deel is hierbij van groot belang. De financiële (relatieve) veiligheid die er nu is binnen A (voor een
toplaag van de wereldbevolking), bestaat er binnen B en voor ‘op weg naar B’ nog niet. Het creëren van een
veilige (verander)omgeving is daarom van belang. Een omgeving die bovendien dusdanig geborgd dat partijen
die een mogelijk financieel belang hebben bij bestendiging van A (voor zover dat nog zou kunnen) niet de
systeembeweging naar B kunnen frustreren. Verschillende gebiedsbenaderingen gaan hier verschillend mee
om, zowel in het werken met de mens individueel (o.a. leerprocessen), met de organisatie-ontwikkeling in het
gebied en t.a.v. de systemische kansen en uitdagingen die zich voordoen en die zich al dan niet vertalen in
(nieuwe) gezamenlijke gebiedsafspraken.
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