
 
 

Pagina 1 van 10 
 

Verslag 7de  partnerraadbijeenkomst KCNL 
Aeres Hogeschool Almere, Almere 

 
Woensdag 5 juni 2019 

 

Welkom  
Op 5 juni jl. vond de 7de  partnerraadbijeenkomst van het KCNL plaats. De laatste 
partnerraadbijeenkomst in de inmiddels vertrouwde setting, werd gehost door Aeres Hogeschool te 
Almere. Het hoofddoel van deze bijeenkomst was elkaar actief in gesprek te gaan over de behoeften die 
er bij partners liggen aangaande de samenwerking, de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar 
mee aan de slag willen en de thema’s die leven. Kortom, meedenken en praten over de vervolgfase van 
het KCNL.  
Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool Almere, vertelde in haar welkomstwoord over de opleidingen 
en ambities van Aeres Hogeschool. Zij sloot haar verhaal af met het tonen van een prachtige artist 
impression van de nieuwbouw die op het Floriadeterrein gerealiseerd gaat worden.  
 

Foto 1: Presentatie Wil Bekkering, locatie directeur Aeres Almere  

Deel I: Ontwikkelingen van het KCNL 
Tijdens het openingswoord liet Peter van Dongen, voorzitter van de Stuurgroep KCNL aan de hand van 
de tijdslijn zien welke sleutelmomenten er de komende maanden voor het KCNL aan zitten te komen. 
Eind 2020 zullen wij officieel afrekenen met onze subsidiegever, het Ministerie van LNV. Eind 2019 vindt 
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de eindreview plaats. In de eindreview zal beoordeeld worden op de juiste verhouding in bijdrage van 
werkveld, onderwijs en subsidie, natuurlijk wordt gekeken naar de behaalde resultaten als het 
ontwikkelen en ontsluiten van nieuwe kennis, het vinden van innovatieve oplossingen en het innoveren 
van het groene onderwijs. Tijdens deze eindreview is ook de voortzetting van de samenwerking een 
element waarnaar gekeken wordt.  

De resultaten tot ultimo 2018 laten een positief beeld zien; werkveld en onderwijs werken met een in 
gelijke mate ervaren urgentie in een 40-tal projecten. De samenwerking werpt zijn vruchten af voor 
werkveld en onderwijs. 

Gedragen eigenaarschap 
Vanaf 1 januari komt het KCNL in een convergentiefase naar het Centre of Expertise Groen 2.0 en het 
Centrum voor Innovatief vakmanschap Groen 2.0. Reden om deze partnerraad met elkaar verder te 
praten over de inhoud en wijze van samenwerking.  
Evelyne van Dongen, programmamanager van het KCNL memoreerde dat tijdens de 
partnerraadbijeenkomst van november 2018, de wens voor gedragen ‘eigenaarschap’ nadrukkelijk door 
de partners werd uitgesproken.  Voor de doorontwikkeling van het KCNL is het belangrijk te kijken naar 
“Wat hebben we al,?”, “Van waaruit gaan we verder, vandaag en daarna?”. Om aan deze wensen en 
vragen tegemoet te komen, is gekozen voor een werkvorm waarbij we wat we doen herijken vanuit de 
waarden en doelen van alle partners om vandaar uit te komen tot een gezamenlijke droom van waaruit 
we verder kunnen werken.  

Gedurende rest van de middag zijn de partners aan de slag gegaan met de outside in method van Simon 
Sinek, waarbij de ‘waarom-vraag’ centraal wordt gesteld: ”Waarom zou u als strategisch partner van het 
KCNL ook in de toekomst, willen samenwerken met het KCNL? 

De creatieve sessie 
De creatieve sessie in het tweede deel van de middag werd ondersteund en begeleid door Menko 
Wiersema, Gebiedsmanager bij de Provincie Zuid-Holland en medegrondlegger  ‘Programma Groene 
Cirkels’, met Heineken. Nu organiseert hij publiek-private samenwerking met onder meer, Farm Frites in 
Zeeland en Suiker Unie in West-Brabant in het kader van de Vernieuwing van het Groenbeleid in de 
Provincies Zuid-Holland.  Daarvoor werken zij aan het creëren van een gezamenlijke droom om te 
komen tot een duurzame oplossing vanuit maatschappelijk oogpunt, dus rekening houdend met  
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biodiversiteit, de kwaliteit van de leefomgeving 
en inclusief economisch belang. Menko kan 
bogen op een aantal succesverhalen. In 2004 is 
met de boeren van de Hoeksche Waard 
gedroomd over de eerste bloemrijke 
akkerranden voor natuurlijke plaagregulatie en 
bestuiving. In 2006 droomden Leidse burgers 
over ‘vakantiegevoel in de eigen achtertuin’, en 
ontstonden de eerste groene schoolpleinen. 
Geld volgt uiteindelijk de droom is zijn betoog. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2: Menko Wiersema vertelt vanuit ervaringen met het programma Vernieuwing Groenbeleid 
 Provincie Zuid-Holland 
 

Deel II Creatieve sessie; aan de slag met het Businessmodel Canvas KCNL  
in de hand 
De deelnemers gingen in drie subgroepen aan de slag met als centrale vraag: “Wat zien wij volgens jou 
als we over 4, 5, 6 jaar terugkijken op de samenwerking via het KCNL?”  

Hulpvragen die in de sessies aan bod zijn gekomen zijn: 
− Waarom denk jij dat het KCNL jou kan helpen bij het verwezenlijken van jouw dromen/ de dromen 

van jouw organisatie? Jouw visie, jouw doelstellingen/ de doelstellingen en visie van jouw 
organisatie? 

− Waarom is samenwerking met het KCNL volgens jou belangrijk/waardevol? Waarom doet het 
KCNL er toe voor jou? 
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− Waarom zou het KCNL zich bezig moeten houden met ….biodiversiteit, klimaatsverandering, 
onderwijsinnovatie, agroforestry en voedselbossen, natuurinclusieve landbouw, natuurbeheer met 
burgers?  

− Wat zijn volgens jou de successen die we mee moeten nemen? 
− Wat zijn volgens jou de belemmeringen en wat kunnen we daar aan doen? 
− Met welke onderwerpen moeten we aan de slag? 
− Hoe ziet jouw ideale samenwerking eruit? Waarop hoop je over 4, 5, 6 jaar terug te kunnen kijken?   

Doelen en waarden hiërarchie  
Onder leiding van de business developers werd in drie subgroepen met elkaar het gesprek gevoerd over 
doelen en gewenste droombeelden. Droombeelden waarvoor je elkaar als partners nodig hebt om deze 
te realiseren. De groepjes werden geformeerd op basis van vooraf geformuleerde startonderwerpen, 
waar deelnemers zich makkelijk in herkenden en welke tot doel hadden het gesprek vlot op gang te 
krijgen. De op bordjes gepresenteerde onderwerpen waren: 

• Biodiversiteit 
• Onderwijs 
• Groene oplossingen 

Na even zoeken naar de gewenste vorm, kwamen de gesprekken goed op gang. Er werd hard gewerkt 
door alle betrokkenen, de deelnemers werden uitgedaagd om bij zichzelf te komen tot de diepere reden 
voor samenwerking. Per groep zijn de doelen (wat wil je?) en waarden (waarom is dat belangrijk voor 
jou en jouw organisatie?) geprioriteerd. 

Dankzij de creativiteit van de gespreksleiders en het analytisch luisteren van de notulisten hebben de 
gesprekken geleid tot waardevolle opbrengsten. De opbrengsten werden tijdens het gesprek voor 
iedereen zichtbaar, vastgelegd op flipovers. 

Op basis van alle opbrengsten is doel-hiërarchie en waarde-hiërarchie gedestilleerd.  

Foto 3: de subgroep Onderwijs aan de slag met doelen en waarden 
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Instrumenteren Droombeelden 
In de tweede fase hebben de deelnemers individueel om te “instrumenteren”  de doelen een waarden 
met een paar woorden op grote A4-tjes vertaald naar droombeelden. Tot slot werden op deze oogst van 
droombeelden, zichtbaar voor iedereen uitgesteld en werd opnieuw met behulp van een 10-tal 
stickertjes door de deelnemers een prioritering aangebracht . Deze droombeelden zijn de call to action 
voor het KCNL. 

 
Foto 4: de subgroep Onderwijs aan de slag met doelen en waarden 
 
Plenaire reflectie op Droombeelden en prioritering   
Onder leiding van Menko Wiersema, werden de eerste reflecties op de droombeelden en de aanpak 
tussen de deelnemers gedeeld. De beelden vormen de eerste stap naar de gezamenlijke droom. 
Het onderwerp Biodiversiteit is wat ons bindt, inspiratie wordt gezien als de gemene deler bij partners. 
We zien het nut van inspiratie, maar inspiratie alleen is niet genoeg. We hebben gemotiveerde mensen 
bij elkaar gebracht, maar ook dat alleen is niet genoeg. 
Centrale vraag was: “Hoe ziet het er uit in 2025, welke thema’s en hoe moet de overheid hierop 
inspringen?” Voor veel gebieden is onzeker en onduidelijk, welke kant het opgaat. Onduidelijk is nog 
hoe de maatschappelijke opgaven vertaald kunnen worden naar werkbare oplossingen voor de praktijk. 
Integratie is van belang. Je hebt een vertrouwde  plek nodig om die discussie te voeren en aan kan gaan. 
Uit de cocon van je sector stappen. Het samenwerkingsverband van het KCNL is hiervoor nodig. 
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De samenwerking voortzetten vanuit intrinsieke motivatie, vanuit een gemeenschappelijk droom, die 
ons bij elkaar brengt is een goede start. Dit kan gestalte krijgen in proeftuinen; een externe omgeving, 
waar als je daar als partner in samenwerkt, ook gelooft in de functie, het nut, de meerwaarde. Een 
gedeeld normbesef zorgt ervoor dat je bruggen kunt slaag. Een gemeenschappelijk taal te ontwikkelen 
via het KCNL helpt elkaar te verstaan en de samenwerking op te pakken. Vanuit de binding die er dan is, 
ga je het gewoon met elkaar doen en raken discussies over structuren ondergeschikt. 
In ieder geval is vrije ruimte om te experimenteren en met elkaar oplossingen te zoeken een 
noodzakelijkheid. Deze plaatsen dienen tevens om te inspireren. 
Nodig is nog wel om verder te praten in hoe deze droom te materialiseren. Hoe gaan we het met elkaar 
aanpakken, hoe gaan we elkaar bij de hand nemen? 
Het is niet erg, maar normaal dat partijen verschillende hoofddoelen hebben (bijv. opleiden, bijv. 
consultancy, of natuurbehoud) 

 
Foto 5: Eerste reflectie op opbrengsten van de middag 
 

Menko prikkelde ons nog met de vraag of wij vinden dat in dit proces ook de politiek aan tafel moet 
zitten? Daarna sloot hij af met als take home message: 

 Als je de droom wilt verkopen, moet hij leven. Indien wij, als partners van het KCNL,  krachtig genoeg 
zijn om onze visie; onze droom te verkopen aan grote bedrijfsleven/politiek etc., als wij partners van het 
KCNL het bedrijfsleven en de politiek kunnen overtuigen van die droom, dan leidt dat ertoe dat de 
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politiek en het bedrijfsleven bereid zijn te investeren in de droom. Eerst een sterke droom creëren, het 
geld volgt later. Zo kun je vanuit een droom, hele grote investeringen realiseren! 

 
Foto 6: de take-homemessage: Vanuit een gezamenlijke droom, kunnen hele grote plannen gerealiseerd 
worden 
 

Gezamenlijke Droom partners KCNL op basis van doelen en waarden 
Van → naar; waarden en doelen 
De biodiversiteit loopt achteruit, het klimaat verandert, de gronden zijn dood gemest, we werken met 
monoculturen. We willen met elkaar tegengas geven aan deze negatieve krachten. Over 20/30/40 
jaar ziet de wereld er heel anders uit. Het verschil tussen stad en platteland wordt kleiner. Natuur is 
naast de waarde in zichzelf van groot economische belang. Vergroening is nodig om over 50 jaar nog 
een gezonde maatschappij/leefomgeving te hebben; een maatschappij met geestelijk en fysiek 
welbevinden. Dit besef behoeft meer aandacht en moet in de kernwaarde van ieder mensen komen. 
Er moet bij mensen een intrinsieke waardering voor de natuurlijke omgeving ontstaan. Er moet meer 
besef komen (bij bedrijfsleven en burgers) van de waarde van natuur en besef van urgentie om de 
natuur te willen behouden. Mensen moeten bewust worden van de lange termijn waarde en kansen. 
Natuurbehoud is een noodzaak en we dragen hier allemaal verantwoordelijkheid voor. Besef 
ontwikkelen door mensen in contact te brengen met de praktijk, te laten ervaren. 
 
Behoud van de kwaliteit van de leefomgeving en het waarborgen van de leefbaarheid voor de 
generaties na ons, vereist een maatschappelijk transitie. Anders denken, ander gedrag, snellere en 



 
 

Pagina 8 van 10 
 

betere inzichten, innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit. Om dit te bereiken moeten we gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten. 
 
We willen als Nederland voorop lopen in kennis; een gidsland zijn.  Dit vereist een verdiepingsslag op 
de aanwezige kennis. We willen niet alleen mensen binnen het domein natuur bereiken, maar ook 
bewustzijn binnen andere sectoren creëren. 
 
Education as service. Onderwijs heeft een sleutel in handen, want inspirerend onderwijs blijft hangen. 
Het onderwijs kan een generatie studenten met oog voor biodiversiteit afleveren Gedurende het 
onderwijs ontwikkelen jongeren hun kritische blik en houding. Bedrijfsdeskundigheid brengt deze 
ontwikkeling op gang . Hogescholen en mbo onderwijs willen mee in de transitie en hier met hun 
onderwijs op aansluiten. De veranderingen gaan snel. Onderwijs loopt achter en kan niet snel genoeg 
schakelen. Bovendien zijn de studenten en het werkveld de klanten van het onderwijs. Het onderwijs 
is derhalve gedreven te vernieuwen; een nieuwe dynamiek op gang te krijgen. Het onderwijs wil 
gemotiveerde medewerkers hebben en afleveren aan de arbeidsmarkt. De belevingswerelden van 
onderwijs en werkveld moeten bij elkaar worden gebracht. Elkaars taal verstaan is onderdeel 
daarvan. Het onderwijs heeft het bedrijfsleven nodig om de vraagstukken binnen het onderwijs te 
brengen, haar expertise te delen. Het onderwijs wil de nieuwe thema’s en kennis in het onderwijs 
laten landen. Het onderwijs heeft een verantwoordelijkheid en rol in het nascholen van medewerkers 
in het kader van Leven lang leren. Het bedrijfsleven heeft het onderwijs nodig om tot ‘doorbraak 
oplossingen te komen’. De capaciteiten van jonge mensen kunnen benut worden voor het 
ontwikkelen en op gang krijgen van innovatieve oplossingen op het gebied van onder andere 
verdienmodellen, multifunctionele natuur etc. De snelheid, onbevangenheid, creativiteit en kennis 
zijn kwaliteiten van studenten die hierbij gebruikt kunnen worden 
 
Het ontwikkelen van oplossingen vraagt om flexibiliteit en ruimte om vrij te experimenteren. Er moet 
oefengelegenheid zijn. Mensen moeten uit hun vaste routine stappen, de eigen wereld moet groter 
gemaakt worden. Innovatieve krachten moeten worden samengebracht, commerciële druk moet 
worden weggenomen en vertrouwen in elkaar is voorwaarden om te komen tot innovatie. Er moet 
gewerkt kunnen worden aan het ontwikkelen van nieuwe competenties ; denkkracht kan vergroot 
worden door verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Om doorwerking in de beroepspraktijk, 
impact te maken, te komen tot de werkelijke transitie is het daarnaast nodige om grote vraagstukken 
integraal aan te pakken en grote concepten te vertalen naar concrete aanpak (in de regio). De 
arbeidsmarkt vraagt om mbo en hbo opgeleid personeel met een bredere open blik en kritische 
houding. 
 
KCNL is de interface tussen werkveld en onderwijs. Het KCNL kan een netwerk van kwaliteitspartners 
aanreiken, kwalitatief en kwantitatief; kan partijen verbinden; kan zorgen voor gezamenlijk 
optrekken. Deuren open zetten naar andere partijen; de kring groter maken. Het KCNL is de plek waar 
mensen samen komen om met vertrouwen/in vertrouwen het gesprek en de discussie te voeren. 
Het KCNL kan een mismatch in samenwerking voorkomen; de echte setting met de praktijk 
organiseren, doorlopende kennis/onderwijskolommen organiseren, 
Het KCNL versnelt dat nieuwe thema’s in het onderwijs landen.  
Het KCNL kan de benodigde referentiebeelden bieden. 
Samenwerking via het KCNL als middel om studenten af te leveren die de hedendaagse kennis. Een 
olievlek van kennis en kunde creëren. KCNL als kweekvijver van kwaliteiten 
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Onderzoekers en studenten zijn nodig om samen met bedrijfsleven aan nieuwe kennis te werken. 
KCNL houdt oriëntatie op de opgaven en is verdeelcentrum van de kennis. 
 
De Droom: 
De natuurinclusieve stad, landbouw en natuur voor klimaat is geen droom meer maar het nieuwe 
normaal.  
Het is ons gelukt om met bedrijfsleven en onderwijs tezamen op basis van gelijkwaardigheid samen 
te werken in ‘proeftuinen’/experimenteerplaatsen/broedplaatsen. Het is ons gelukt om het belang 
van en de toegevoegde waarde van groene oplossingen in meerdere ‘proeftuinen’ aan te tonen; 
betekenisvolle, integrale oplossingen hebben gestalte gekregen in deze proeftuinen. 
Multidisciplinaire samenwerking en een integrale aanpak tussen bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, overheden, onderzoek, onderwijs hebben hiertoe geleid. Deze ‘proeftuinen’, 
inspireren studenten mbo en hbo, docenten mbo en hbo, onderzoekers, en medewerkers en 
experts afkomstig van bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties, om vanuit een 
intrinsieke motivatie ook in de toekomst samen te werken aan innovatieve groene oplossingen.  
 
Plan van Aanpak: 
In de samenwerking wordt innovatieve kennis ontwikkeld en vindt kennisuitwisseling door de hele 
kolom (wo, hbo, mbo) en tussen onderwijs en werkveld plaats.  
Het organiseren van kennisdeelbijeenkomsten en ‘inspiratie’-events, jaagt deze samenwerking aan. 
De wederkerige kennisuitwisseling tussen onderwijs en werkveld draagt bij aan goed opgeleide 
mensen. 
 
Door te werken aan de intrinsieke motivatie van mensen en dat te koppelen aan talent, ontstaat de 
juiste energie en worden weerbare mensen voor de toekomst opgeleid. 

− We sturen met elkaar op vrolijke politieke beïnvloeding.  
− We stellen ons als doel dat iedere student zich bewust is van het belang van biodiversiteit; 

heeft in zijn/haar opleiding minimaal één keer een ervaring (project/stage) gehad gericht op 
herstel/ verbeteren/behoud van biodiversiteit. 

− We werken aan: ecologie = systeembenadering, economie = verdienmodellen; mens = 
motivatie draagvlak. 

 
Het KCNL heeft hierin een loketfunctie, voorziet in de makel- en schakelfunctie en faciliteert het 
samenwerkingsproces en de kennisdeling. 

 

Reflectie en afspraken door Peter van Dongen 
Kijkend naar de tijdlijn start vanaf 1 januari 2020 een nieuwe fase. KCNL zit in een convergentie naar 
nieuwe centra CoE Groen 2.0 en CiV Groen 2.0. De huidige samenwerking en de erkende meerwaarde 
die het KCNL heeft opgebouwd, heeft geleid tot constructieve gesprekken met strategische partners, het 
Ministerie van LNV en Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA . Als gevolg zijn afspraken gemaakt 
over structurele financiering van de infrastructuur voor in ieder geval de komende zes jaren. Hierdoor 
kunnen we met elkaar de komende jaren, de maatschappelijke opgaven als, klimaatsverandering, 
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natuurinclusieve landbouw, maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en goed onderwijs oppakken en 
vormgeven. In de voortzetting van het KCNL.  

Op korte termijn gaan we de  opbrengsten van deze middag uitwerken. We gaan door met het voeren 
van de waardevolle gesprekken en met elkaar een droom in leven gaan houden. 

 

 
Foto 7: De ‘napraat’ tijdens het afsluitende drankje  
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