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Voorwoord
Dit rapport doet aanbevelingen voor het ontwerpen van een systematiek voor monitoring en
evaluatie in het Deltaprogramma, uitgewerkt vanuit een perspectief op ‘leren’ en ‘lerend
samenwerken’. Het rapport kwam tot stand in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving
en dient als input in het Meten-Weten-Handelen (MWH) traject opgestart door Staf
Deltacommissaris en het Directoraat-Generaal Ruimte & Water van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. MWH heeft tot doel het ontwerpen van een systematiek voor monitoring en evaluatie ten
behoeve van het Deltaprogramma.
De hier gepresenteerde aanbevelingen komen voort uit onderzoek naar de opzet en praktijk van het
Deltaprogramma begrepen vanuit wetenschappelijke inzichten in de aard van, en randvoorwaarden
voor, leren. Het beargumenteert dat een focus op leren bij het ontwerpen van een architectuur voor
monitoring en evaluatie recht doet aan het integratieve karakter van het Deltaprogramma (dat
initiatieven en ontwikkelingen in heel Nederland rond waterveiligheid, zoetwatervoorziening en
ruimtelijke adaptatie verbindt) en aan het streven naar adaptieve beleidsvoering.
Parallel aan dit onderzoek naar ‘lerend samenwerken’ uitgevoerd door de afdeling Politicologie van
de Universiteit van Amsterdam liep onderzoek naar ‘adaptief werken’ in relatie tot monitoring en
evaluatie uitgevoerd door de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft, eveneens
in opdracht van het PBL. Het PBL zelf deed onderzoek naar mogelijkheden voor ‘gezamenlijk
verantwoorden’, en nam het voortouw bij het integreren van de drie invalshoeken tot een
gezamenlijk advies aan de Staf Deltacommissaris. De wisselwerking en kruisbestuiving tussen de drie
trajecten hebben ertoe geleid dat het gezamenlijk advies meer is dan ‘de som der delen’, en hebben
bijgedragen aan de denkbeelden die in dit rapport worden uiteengezet.
Het rapport was niet tot stand gekomen zonder de inbreng van een groot aantal gesprekspartners
die ons uitgebreid te woord stonden over hun werkzaamheden voor, ervaringen met en ideeën over
het Deltaprogramma. Onze speciale dank gaat uit naar Garmt Arbouw, Pieter Bloemen, Arwin van
Buuren, Mayke Hoogbergen, Ellen Kelder, Jan Kruijshoop, John Maaskant, Pim Neefjes, Willem
Oosterberg, Joost Schrijnen en Carola Verbeek. De gedachtewisselingen met het MWH-kernteam en
de MWH-klankbordgroep maakten de totstandkoming van dit rapport tot een boeiend en
constructief proces. Inspiratie ontleenden we aan de geregelde overleggen met onze
projectteamgenoten: Ron Franken, Eva Kunseler en Willem Ligtvoet van het PBL, en Leon Hermans,
Arienne Naber en Tineke Ruijgh-van der Ploeg van de TUDelft. Emmie van der Veen en Wilfried ten
Brinke vormden waardevolle sparring partners.
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Samenvatting
Welke mogelijkheden zijn er om een focus op ‘leren’ te integreren in de inspanningen ten aanzien
van monitoring en evaluatie in het Deltaprogramma? Aanleiding voor de vraagstelling is de
bewustwording dat klimaatverandering vraagt om een ‘lerende’ benadering van beleidsvoering, en
om ‘adaptief’ management. De nog ongekende gevolgen van klimaatverandering leiden ertoe dat
kennis uit het verleden een onzekere basis vormt voor het maken van plannen voor de (verre)
toekomst. ‘Leren’ is te begrijpen als een proces van reflectie op, en correctie van (de aannames die
ten grondslag liggen aan) beleidsmatig handelen naar aanleiding van feedback. Zo opgevat ligt ‘leren’
aan de basis van adaptieve beleidsvoering. Om leren en adaptatie te faciliteren is een vorm van
kennismanagement nodig die garandeert dat nieuwe inzichten systematisch leiden tot reflectie op de
bestaande uitvoeringspraktijken, en waar nodig tot het tussentijds bijsturen van gemaakte plannen.
Monitoring en evaluatie (M&E) zijn te begrijpen als gesystematiseerde vormen van
informatieverzameling en kennisuitwisseling. In een complex en divers beleidsarrangement als het
Deltaprogramma kunnen M&E verschillende functies vervullen:
- het faciliteren van leren (het aanpassen van plannen in het licht van nieuwe informatie,
bijvoorbeeld rond technische aspecten van waterbeleid),
- het strategisch afstemmen van plannen tussen uiteenlopende partijen (sociaal leren),
- het kritisch reflecteren op de vormgeving van het beleidsarrangement en het
geïnstitutionaliseerd leervermogen (systeemleren),
- het in beeld brengen van voortgang en het afleggen van verantwoordelijkheid.
Om de diverse functies met betrekking tot leren vorm te geven dient een M&E-systematiek
informatiestromen uit uiteenlopende netwerken rond de verschillende thema’s en regio’s in het
Deltaprogramma te koppelen, en relevante informatie uit verschillende kennisbronnen op gerichte
wijze te ontsluiten. Juist het combineren van inzichten voedt het vermogen verrast te worden, en
faciliteert daarmee leren en het strategisch afstemmen van plannen op (interne en externe)
ontwikkelingen.
Vanuit deze redeneerlijn zijn vijf ontwerpcriteria geformuleerd voor een systematiek van M&E die
gericht is op ‘lerend samenwerken’:
1. Neem de netwerkstructuur van het Deltaprogramma, en de hiaten daarin, als uitgangspunt
bij het ontwerp;
2. Sluit zorgvuldig aan bij bestaande kennisstromen (waaronder lopende monitorings- en
evaluatieactiviteiten) en –behoeften;
3. Creëer een (digitale) omgeving waarin kennis samen wordt gebracht en ontsloten om leren
te stimuleren over technische aspecten van het deltabeleid;
4. Versterk sociaal leren ten behoeve van een strategische afstemming tussen plannen van
uiteenlopende partijen (in het licht van interne en externe ontwikkelingen) door reflectie op
bestaande uitvoeringspraktijken te faciliteren;
5. Ga bij het ontwerpen van de M&E-systematiek uit van het streven het lerend vermogen van
het Deltaprogramma te vergroten.
Op basis van een inventarisatie van mogelijkheden voor leren in de opzet en praktijk van het
Deltaprogramma, gerelateerd aan wetenschappelijke inzichten over ‘leren’ en kennismanagement,
zijn deze ontwerpcriteria uitgewerkt in concrete aanbevelingen:
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Ontwerpcriteria
1 Netwerkstructuur als
uitgangspunt:
Kennisstromen
organiseren

Operationalisering
Gebiedsgerichte behoefte aan kennisdelen (bijv. binnen dijkring)
uitgangspunt nemen bij het uitwerken van netwerkstructuur voor M&E.

als

Bestaande (en ontbrekende) kennisstromen tussen partijen binnen het DP
(waaronder de diverse monitoringspilots) en ad hoc activiteiten binnen en
buiten het DP (die bijdragen aan feedbackloops, en daarmee aan leren) in kaart
brengen, als basis voor het identificeren van zowel fora gericht op
kennisuitwisseling en leren, als van hiaten daarin.
Kennismakelaars verantwoordelijk maken voor het inventariseren van
(ontbrekende) kennis(stromen), het verzamelen van gegevens over technische
aspecten van Deltamanagement en de communicatie daarover.
Een (digitale) omgeving creëren waarin kennismakelaars informatie
samenbrengen (knowledge pooling) en ontsluiten, en onderling kunnen
communiceren: kennishubs.
Een interface ontwerpen met een voor de ‘Delta community’ herkenbare set van
labels (“tags”) waarmee kennismakelaars bepaalde typen informatie kunnen
markeren (bijv. m.b.t. specifieke signposts) opdat anderen deze informatie via
selectie van tags kunnen traceren; een mogelijkheid creëren (bijv. via een
digitaal contactformulier) voor mensen om ongevraagd observaties en inzichten
met kennismakelaars te delen.

2 Aansluiten bij
bestaande
kennisstromen en
praktijkbehoeften

Uitwisselen en aanleveren van geselecteerde kennis en deze koppelen aan de
agenda’s, behoeften en vragen van partijen die relevante beleidsprocessen
aansturen:
•

de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer

•

de geplande revisie van adaptatiepaden

•

relevante procedures voor (lokale / regionale) democratische controle

Een eigen ritmiek ontwikkelen voor overleg tussen kennismakelaars, met
aandacht voor herijking van afspraken over kennisuitwisseling, voor herziening
van procedures voor omgaan met (zwakke) signalen / alarmering etc.
3 Versterken van
technisch leren:
Kennisnetwerk
toegankelijker
maken

Kennis zodanig ontsluiten (selecteren en categoriseren op basis van thema’s,
regio’s, type ervaringen, type technische informatie etc. m.b.v. ‘tags’) dat
personen binnen de Delta-community zonder grote transactiekosten kennis
kunnen nemen van precies die informatie die voor hun van belang is.
Naast technische kennis ook leerervaringen op die manier systematiseren en
ontsluiten; bij lessen uit ervaringen voldoende informatie over context
meenemen om het voor derden navolgbaar te maken.
Afspraken maken met betrekking tot frequentie van kennisuitwisseling per
aggregatieniveau; voor selectie van kennis ten behoeve van centrale
besluitvorming.
Uitwisseling bevorderen tussen kennismakelaars over hoe te handelen ten
aanzien van zwakke signalen en ontbrekende informatie, en op basis daarvan
(best practices) alarmeringsprocedures ontwikkelen.
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4 Versterken van
sociaal leren: Extra
aandacht voor
reflectie
bewerkstelligen
bevorderen

Standaard bij (technische) rapportages een ‘reflectieparagraaf’ toevoegen met
vragen over of en hoe geleerd is, en onder welke omstandigheden .
M&E-vragen en -vereisten binnen het DP laten fungeren als aanknopingspunten
voor het opstellen van (informele) spelregels voor samenwerking en uitwisseling
tussen partijen.
Kennis over en uit leerprocessen eveneens systematisch ontsluiten, als aparte
informatiestroom (bijvoorbeeld onder tags als ‘lessen ten aanzien van …’, en
‘condities waaronder leren plaats vindt’) of middels procesevaluaties.
Projecten binnen DP die zijn opgezet vanuit een expliciete focus op leren laten
evalueren middels methoden voor ‘lerende evaluatie.’

5 Versterken
systeemleren door
vergroten van lerend
vermogen

Ontwikkelen van een evaluatiearrangement om het gehele Deltaprogramma
systematisch door te lichten op (het ontbreken van) kennis en processen van
kennisdelen en (horizontaal) verantwoorden.
Identificeren waar hiaten zitten in kennisuitwisseling (structural holes; zowel
binnen gebiedsprogramma’s / aggregatieniveaus, als daartussen, en tussen DP
en externe partijen); investeren in het actief overbruggen van netwerkhiaten
middels het aanwijzen van kennismakelaars.
Een ‘who is who’ “smoelenboek” (digitaal) beschikbaar maken, met daarin
kennismakelaars, en een inventarisatie van wie binnen DP over welke expertise
beschikt.
Een ‘kern-leergroep’ opzetten als gesprekspartner voor de verantwoordelijken
voor het programma op nationaal niveau, voor de nodige uitwisseling tussen een
bottom-up perspectief (vanuit de Communities of Practice op regionaal en
programmaniveau) en een top-down perspectief, en om op door hen en andere
kennismakelaars geselecteerde informatie te discussiëren.

Summary
What are the possibilities for integrating a focus on 'learning' in monitoring and evaluation in the
Delta Programme? This report presents the University of Amsterdam’s advice for designing a system
for monitoring and evaluation from the perspective of learning, which does justice to the integrative
nature of the Delta Programme (that integrates initiatives throughout the Netherlands regarding
water safety, freshwater supply and spatial adaptation) and which is supportive of adaptive
management. The report was prepared in commission of the Netherlands Environmental Assessment
Agency and serves as input to the process of developing a framework for monitoring and evaluation
(in Dutch: MWH) launched by Staff Delta Programme Commissioner and the Directorate-General for
Environment & Water of the Ministry of Infrastructure and the Environment.
The point of departure is the observation that learning and adaptation will be essential features of
the Delta programme because of the deep uncertainty surrounding climate change, the broad
impacts it is expected to have, the need to take action before the problem has fully taken shape, and
the need to be able to adjust plans in the light of new and unexpected developments. This makes
learning imperative.
What does learning mean in such a context? Learning is understood as a process of reflection on and
correction of (the assumptions underlying) (policy) actions in response to feedback. This means it is
not simply an add-on to existing practices through which additional questions are asked. In this
sense, it is also not an additional form of participation that gets added to existing processes. Finally,
it is not a specific method – of, say, evaluation – that those concerned with learning must adopt.
Rather, first, it is based in, and the product of, forms of joint action in which learning develops
through interaction among participants in forms of conversation (broadly understood) who share
concerns for how climate change is developing, the social and economic impacts it is having or may
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have, and the need to act to adapt to these impacts. Thus all learning – in this sphere of action – is
social. Even though individuals learn, they learn in and through (and express their learning in) forms
of social interaction. Second, learning is a potential that inheres in many existing conversations that
take place in the diverse set of forums that are already organized to discuss questions and problems
related to spatial adaptation, to water safety, and to the supply of fresh water. Finally, it is a
responsibility – both within and among these forums – to draw out, make tangible, and give force to
the potential for learning that inheres in the forums individually and as an interrelated ‘ecology’ of
institutions.
It is possible analytically to distinguish between three forms of learning that may develop in these
forums. In practice, these forms are likely to run together. Technical learning develops when
knowledge from different sources is pooled and when feedback is monitored to determine how well,
or not well, the approach that was chosen is working. Such learning can inform action by integrating
knowledge from different disciplines and from practical as well as theoretical knowledge. It can also
develop as interim outcomes offer insight into how well a selected approach is working and how it
should be adapted. What we call social learning develops when the results of monitoring are used to
reflect on whether working assumptions and the terms in which we understand the problem
continue to make sense and to reflect on whether the goals of action and the priorities that inform it
have themselves been changed by the experience of trying to act on the problems posed by climate
change. Finally, experience with these two forms of learning makes it clear that we can be better –
and worse – at learning. Thus we, through reflection, improve or diminish our capacity to learn. We
can, in short, learn how to learn. This involves reflection on the practices that contribute to and
inhibit learning in individual forums and the capacity – responsibility – to see that individual
conversations are connected to each other so that they can inform and challenge one another and
thus contribute to the achievement of the objectives of the Delta programme, rendering it a well
functioning institutional ‘ecology’.
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1. Inleiding
Het Deltaprogramma is een geïntegreerde beleidsinspanning die erop is gericht om Nederland
zodanig in te richten dat ook op langere termijn de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden
opgevangen. Hiertoe worden maatregelen ten aanzien van waterveiligheid (gezien de kans op, en de
gevolgen van een overstroming), de beschikbaarheid van zoetwater en de ruimtelijke inrichting in
onderlinge samenhang geformuleerd en geïmplementeerd. Kenmerkend voor het Deltaprogramma is
de programmatische aanpak die daarbij wordt gevolgd, waarin de nadruk ligt op het verbinden van
korte-termijn doelen met lange-termijn ambities en op het verbinden van nationale opgaven op het
terrein van deze drie generieke thema’s met ambities van andere partijen en overheden op regionaal
en lokaal vlak.
Het Deltaprogramma heeft structureel oog voor evaluatie: de Deltawet bepaalt dat de
Deltacommissaris moet rapporteren over de voortgang die in het Deltaprogramma wordt
gerealiseerd, en over de bijdrage ervan aan de doelen van het Nationaal Waterplan. Met het oog op
evaluatie is het Meten-Weten-Handelen (MWH) traject opgestart door Staf Deltacommissaris en het
Directoraat-Generaal Ruimte & Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het MWHtraject heeft als doel het ontwerpen van een systematiek voor monitoring en evaluatie van het
Deltaprogramma. Staf Deltacommissaris heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
aangezocht advies uit te brengen over het te ontwikkelen evaluatiekader voor het Deltaprogramma
ten behoeve van het MWH-traject. Ook daarbij gaat het om een geïntegreerde aanpak: het is de
bedoeling dat in de beoogde opzet de focus op het evalueren van de output en outcome van het
programma gecombineerd wordt met aandacht voor ‘leren’ en voor ‘adaptief management’. Om die
reden is aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), afdeling Politicologie, door het PBL opdracht
verleend een advies uit te brengen over mogelijkheden om ‘leren’ in het Deltaprogramma een
integraal onderdeel te maken van inspanningen ten aanzien van monitoring en evaluatie. Met dit
rapport rondt de UvA haar bijdrage aan het advies over de te ontwikkelen systematiek voor
monitoring en evaluatie (M&E) af.
Het PBL heeft de Universiteit van Amsterdam gevraagd de wetenschappelijke literatuur over leren,
gekoppeld aan het begrip participatie, te ontsluiten en te relateren aan de kenmerken van het
Deltaprogramma, om op basis daarvan aanbevelingen te doen over hoe de inzichten uit de literatuur
kunnen worden vertaald naar ontwerpcriteria voor het te ontwikkelen evaluatiekader. De centrale
vraag daarbij luidt: “Hoe kan de uitvoering van het Deltaprogramma worden ondersteund door een
systematiek voor monitoring en evaluatie die participatief leren faciliteert?”
Deze vraagstelling is in overeenstemming met de focus van de Europese Commissie (EU, 2013), en in
het bijzonder van de European Environment Agency (EEA) met betrekking tot monitoring en
evaluatie in het licht van klimaatadaptatie: “When focused on learning (what works, in which
contexts and why?), [M&E] presents a valuable opportunity to improve our understanding of how
societies can best adapt to climate change. … There is a growing emphasis on ensuring that learning
is placed at the heart of [M&E]. … [M&E] is identified as a critical step, enabling new information and
lessons learned to shape future decisions” (EEA, 2015, p.16 en 18).
De vraagstelling ligt bovendien in lijn met het advies dat volgde uit de wetenschappelijke review van
de zogenaamde synthesedocumenten van de diverse deelprogramma’s: “Permanente monitoring en
mogelijkheden van bijstelling van de programmering verdienen in onze visie een nog nadrukkelijker
13

rol in de toekomst. Daarbij zouden niet alleen scenario’s en fysieke systemen centraal moeten staan,
maar bijvoorbeeld ook een evaluatie van regioprocessen” (Kennis voor Klimaat i.c. Vellinga en
Driessen, Aanbiedingsbrief wetenschappelijke review synthesedocumenten, dd. 12 juni 2014).

Beschouwing van de opdracht
De vraagstelling is interessant vanwege de relatie die wordt gelegd tussen ‘leren’ en de focus op
waterbeheer en klimaatadaptatie in het Deltaprogramma, evenals tussen ‘leren’ en ‘evaluatie’. In
recente literatuur over het beheer en management van natuurlijke hulpbronnen, duurzaamheid en
klimaatadaptatie (bijv. Schusler et al., 2003; Blackstock et al., 2007; Van der Wal et al., 2014) neemt
het leerbegrip een centrale plaats in, evenals in literatuur over beleid en evaluatie (bijv. Edelenbos en
Van Buuren, 2005; Loeber, 2010). Het is een uitdaging beide type inzichten aan elkaar te relateren en
toepasbaar te maken in de context van het Deltaprogramma.
In navolging van de literatuur over beleidsanalyse en -evaluatie verstaan we onder leren het proces
van reflectie op en correctie van (de aannames die ten grondslag liggen aan) beleidsmatig handelen
naar aanleiding van feedback over de wijze waarop beleid vorm krijgt en van invloed is op de
context waarin het wordt uitgevoerd (Argyris & Schön, 1974; 1996, cf. Schön, 1983). Zoals kernachtig
verwoord door Radaelli (2009, p.1146-47): “[L]earning is a process of updating beliefs about key
components of policy (such as problem definition, results achieved at home or abroad, goals, but also
actors’ strategies and paradigms).”‘Leren’ gaat in deze interpretatie dus niet om het corrigeren van
fouten of het aanleren van nieuwe vaardigheden per se maar om het bijstellen van concrete plannen
en/of van de vooronderstellingen en verwachtingen die aan beleidsplannen ten grondslag liggen (ook
wel de beleidstheorie genoemd).
Dit ‘updaten’ of bijstellen kan plaatsvinden op basis van informatie over allerlei aspecten van het
gevoerde beleid en de context waarin dit gestalte krijgt, al dan niet systematisch in kaart gebracht.
Monitoring en evaluatie zijn te begrijpen als gesystematiseerde vormen van informatieverzameling
en feedback ten behoeve van een lerende overheid, met het oog op leren over beleid (cf. Sabel,
1993; Hay en Wincott 1998; Estrella et al., 2000; Laws en Loeber 2011). Met andere woorden,
monitoring en evaluatie kunnen een centrale rol spelen in het faciliteren van leerprocessen, en een
goed ontworpen M&E-systematiek kan bijdragen aan het lerend vermogen van een
beleidsarrangement als het Deltaprogramma.
In navolging van de literatuur over beheer en management van natuurlijke hulpbronnen en
klimaatadaptatie onderscheiden we verschillende vormen van leren. Leren kan betrekking hebben
op het verwerven van (nieuwe of gewijzigde) inzichten (de cognitieve dimensie), en op het aangaan
van nieuwe relaties of het verdiepen van vertrouwen in bestaande relaties (de sociale dimensie)
(Beers et al., 2016; Pahl-Wostl, 2006; 20091). Daarnaast benadrukt deze literatuur de relatie tussen
leren en de flexibiliteit van managementstructuren, waaronder kennismanagement) die noodzakelijk
is om klimaatverandering het hoofd te bieden.

1

[L]earning occurs when a heterogeneous set of actors share their knowledge in an interactive process to
produce new knowledge and trust that, in turn, serve as the basis for joint action (Beers et al., 2016: 33; cf.
Pahl-Wostl, 2006).
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De keuze om in het Deltaprogramma aandacht te vragen voor leren is een gevolg van het inzicht dat
effectief en efficiënt watermanagement in de 21ste eeuw vraagt om een integrale zowel als een
adaptieve aanpak. Een adaptieve aanpak (die een beroep doet op de cognitieve dimensie van leren)
is noodzakelijk om, als omstandigheden veranderen, naar bevind van zaken eerder geformuleerde
plannen bij te kunnen stellen. Een integrale aanpak (die een beroep doet op de sociale dimensie van
leren) is nodig om de verschillende doelen van het Deltaprogramma te realiseren in een
samenhangende inspanning vanuit verschillende bestuurslagen, regio’s en partijen die bij de
implementatie betrokken zijn (zie ook Biesbroek et al., 2014).
In het licht van klimaatadaptatie is het van belang om leren op beide dimensies te koppelen aan
participatie:
•

Een koppeling tussen participatie en de sociale dimensie van leren is relevant vanuit het
perspectief op governance dat in het Deltaprogramma centraal staat (Van Buuren en Teisman,
2014). Kenmerkend voor de governance-benadering is het besef dat geen van de betrokken
partijen eigenstandig beschikt over afdoende doorzettingsmacht om de doelen van het
programma zuiver op eigen kracht te realiseren. Bovendien vragen de doelstellingen op het
terrein van water, ruimte (infrastructuur en stedelijke planning), natuur en economie om
“meekoppelen”, dat wil zeggen, het afstemmen van doelen en middelen in de uitvoering van
onderdelen van het programma tussen uiteenlopende partijen. Leren van en met elkaar in
participatieve processen van allerlei aard is voor een dergelijke afstemming noodzakelijk.

•

Een koppeling tussen participatie en de cognitieve dimensie van leren ligt op het eerste gezicht
minder voor de hand, maar is noodzakelijk vanwege de structurele onzekerheid die kenmerkend
is voor klimaatverandering. De opwarming van de aarde leidt niet alleen tot een destabilisering
van het klimaat, maar ook van de kennisbasis op grond waarvan waterbeleid jaar en dag is
gebaseerd. Immers, de nog ongekende gevolgen van klimaatverandering leiden ertoe dat kennis
uit het verleden een steeds minder betrouwbare basis vormt voor het maken van plannen voor
de toekomst.2 Dit vraagt om een geheel nieuwe manier van kennismanagement, namelijk één
waarbij nieuwe inzichten systematisch kunnen leiden tot het tussentijds bijsturen van gemaakte
plannen. Dit veronderstelt niet alleen bestuurlijke souplesse maar ook flexibiliteit in het denken
over beleid, en een grote mate van reflexiviteit ten aanzien van de aannames die aan het beleid
ten grondslag liggen. Met andere woorden, kennisontwikkeling ten behoeve van ‘adaptief
management’ veronderstelt het vermogen tot leren, zoals hierboven gedefinieerd.
Participatieve processen zijn hierbij essentieel, omdat een mens niet snel geneigd is om de eigen
uitgangspunten en veronderstellingen ter discussie te stellen. Sterker, die blijven vaak impliciet.
In interactie met anderen kunnen reflectie en leren worden gestimuleerd. Niet alleen dragen
andere partijen nieuwe, soms onverwachte, inzichten aan, maar kunnen zij ook – door interactie
en confrontatie – iemand ertoe brengen om die nieuwe inzichten in ogenschouw te nemen, en
naar aanleiding daarvan de eigen veronderstellingen en plannen onder de loep te nemen.

In dit licht is het nuttig om het concept ‘participatie’ zorgvuldig te bekijken. Doorgaans wordt dit
gebruikt als beschrijving van het betrekken van burgers bij beleid (zie bijvoorbeeld Dinjens, 2010,
p.6). Het initiatief voor het aangaan van de burgerbetrokkenheid ligt in deze opvatting bij de
2

Zie voor een journalistieke weergave van dit debat, Gail, W.B (2016) A New Dark Age Looms, The New York
Times.

15

overheden die verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid, waarbij het doel is het bieden van een
gerichte aanvulling op de representatieve democratie. ‘Participatie’ wordt hier begrepen als een
manier om de burger in staat te stellen extra invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid (zie SCP,
2014, p.19-21).
Het is echter een misvatting dat burgerparticipatie altijd per se over initiatief en directe
beleidsbeïnvloeding gaat. Eerder gaat het om de inbreng van de burger, die al dan niet tot een
bijstelling van het beleid kan leiden. Rosanvallon (2008) verwoordt deze nuance door een
onderscheid te maken tussen vormen van ‘deelname’, namelijk tussen het ‘geven van een visie’, het
‘betrokken zijn’ en het daadwerkelijk ‘interveniëren’:
Democracy of expression means that society has a voice, that collective sentiments can be
articulated, that judgments of the government and its actions can be formulated, and that
demands can be issued. Democracy of involvement encompasses the whole range of means by
which citizens can join together and concert their action to achieve a common world.
Democracy of intervention refers to all the forms of collective action by means of which a
desired result can be obtained. (Rosanvallon, 2008, p. 20)

Het idee van een democracy of expression en het belang van het aanhoren van de burger is op
Europees niveau geïnstitutionaliseerd via het zogenaamde “Plan D for Democracy, Dialogue and
Debate” (Europese Commissie, 2005). Daarin wordt participatie opgevat wordt als een vorm van
wederzijdse consultatie tussen burger en staat. De nadruk ligt op het luisteren naar de burger:
[Participation] should be a two way process … The ultimate objective of the Commission is to be
able to draw lessons from the concerns expressed by the citizens. (Europese Commissie, 2005,
§3.2 en §4.3.1; gecit. In Bartoletti en Faccioli, 2016)

Behalve over het doel wordt ook over het initiatief tot participatie in de literatuur genuanceerd
gedacht. Burgerbetrokkenheid kan ook op eigen initiatief plaatsvinden. Zo opgevat omvat
‘participatie’ dus ook zogenaamde ‘burgerinitiatieven’: “Een initiatief van één of meer burgers dat
onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving” (Blom et al., 2011). Zoals
het SCP (2014, p.20) opmerkt: “Hierbij gaat het dus niet om het beïnvloeden van het beleid of om
meer zeggenschap, maar verenigen burgers zich om zelf dingen te doen en zaken te regelen. Deze
vorm van burgerparticipatie is dan ook goed te verenigen met een terugtredende overheid.” In
Rosanvallons indeling is in dit geval sprake van een democracy of involvement, of zelfs, in het geval
van het in eigen beheer regelen van publieke taken door burgers, van democracy of intervention,
ongeacht op wiens initiatief dat plaats vindt (in de literatuur ook wel unsolicited of spontane
participatie genoemd).
Ons inziens is het wenselijk om het begrip ‘participatie’ uit de vraagstelling in relatie tot ‘leren’ (er
wordt gesproken over ‘participatief leren’) vanuit deze brede opvatting te begrijpen. Vanwege de
beoogde integraliteit van het Deltaprogramma en de adaptieve aanpak is het van belang participatie
niet alleen te zien als iets dat plaatsvindt in speciaal door de overheid onder het label ‘participatie’ in
het leven geroepen overleggen. Participatie vindt voortdurend plaats op allerlei plekken en is in
principe in alle vormen die het aanneemt te begrijpen als een potentiele bron voor leren. Om deze
brede interpretatie van het begrip ‘participatie’ voor het voetlicht te brengen, in samenhang met de
hierboven uiteengezette brede opvatting van het concept ‘leren’ (die onlosmakelijk verbonden is aan
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daadwerkelijk handelen) kiezen wij ervoor om in het vervolg van dit rapport te spreken over lerend
samenwerken.
Tot slot de relatie tussen ‘lerend samenwerken’ en monitoring en evaluatie. Die is op twee
manieren uitermate relevant voor het Deltaprogramma. Bij de gestelde doelen ten aanzien van
waterveiligheid en het beschermen van vitale en kwetsbare functies past een aanpak van centrale
planvorming en aansturing op uitvoering. Monitoring en evaluatie bieden hierbij informatie over
voortgang en daarmee een basis voor verantwoording, en vormen bovendien een gestructureerde
vorm van feedback die aanleiding kan zijn tot leren over, en mogelijk adaptatie van de plannen op de
wijze zoals hierboven uiteengezet. Bij het realiseren van opgaven die vragen om een decentrale
aanpak en om initiatieven vanuit de samenleving sluit de traditionele sturingsfilosofie van centrale
planvorming en sturing op implementatie niet goed aan. Bovendien vraagt de governance setting
waarin het Deltaprogramma gestalte krijgt om bezinning op de wijze van sturing en de rol van de
(Rijks)overheid bij het realiseren van doelen. In een ‘polycentrische’ setting speelt informatie een
cruciale rol (Ostrom, 1990, 2009). Juist hierbij bieden monitoring en evaluatie een uitgelezen kans,
niet alleen voor het in beeld brengen van voortgang, maar ook voor het verknopen van (lokale)
initiatieven en het volgen van de daaruit ontstane dynamiek vanuit een perspectief op na te streven
publieke doelen. Hajer (2011) benoemt deze rol in zijn betoog over wat hij noemt ‘de energieke
samenleving’ als volgt:
De overheid kan veel invloed uitoefenen via de organisatie van monitoring en feedback. …
Monitoring en leren zijn innig met elkaar verbonden (Sabel, 1994). Monitoring is bovendien bij
uitstek een instrument waarbij de overheid kan laten zien dat zij achter de open samenwerking
met burgers en bedrijven staat. (Hajer, 2011, p.61)

Vraagstelling
Vanuit deze interpretatie van leren en participatie in relatie tot monitoring en evaluatie in de context
van het Deltaprogramma is de centrale vraag aan de UvA in samenspraak met PBL en MWH
uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
1. Onder welke voorwaarden kan leren in een beleidscontext plaatsvinden?
a. Wat wordt precies verstaan onder ‘leren’: welke inzichten hierover kunnen we ontlenen
aan de literatuur? Onder welke condities vindt leren plaats volgens wetenschappelijke
inzichten?
b. Wat betekent leren in de context van waterbeleid en watermanagement?
c. Wat leren we uit het relateren van de bevindingen uit de literatuur aan die uit de praktijk
van waterbeleid en watermanagement over de condities waaronder leren plaats vindt?

2. Wat wordt in het Deltaprogramma verstaan onder ‘leren’?
a. Op welke wijze wordt het concept ‘leren’ gedefinieerd, gebruikt en ontwikkeld in
programmadocumenten en –evaluaties?
b. Hoe begrijpen en gebruiken betrokkenen bij het ontwerpen en implementeren van (delen
van) het Deltaprogramma het begrip ‘leren’?
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c. Wat leren we uit het relateren van de bevindingen uit de document-analyse en de
interviews over de intenties met betrekking tot leren en adaptatie van het Deltaprogramma
en de uitwerking daarvan in de praktijk?

3. Wat zijn de specifieke voorwaarden waaronder een systematiek van monitoring en evaluatie
leren faciliteert, en onder welke voorwaarden kan dit bijdragen aan kennisuitwisseling en het
vermogen tot reflexiviteit in het Deltaprogramma?
a. Welke ontwerpcriteria volgen uit het relateren van de bevindingen onder deelvraag 1 aan
die onder deelvraag 2 voor de systematiek van monitoring en evaluatie met het oog op
leren?
b. Hoe verhouden zich de bevindingen over voorwaarden voor leren binnen het
Deltaprogramma zich tot de inzichten in voorwaarden voor het vergroten van het adaptief
vermogen zoals ontwikkeld door de TUDelft binnen dit onderdeel van MWH?

Werkwijze
Bovenstaande vragen worden in dit rapport beantwoord op basis van literatuurstudie en empirisch
onderzoek. Het empirisch onderzoek omvatte zowel documentanalyse als interviews. De selectie van
documenten en gesprekspartners vond plaats in nauw overleg met het PBL en MWH. Bij de selectie is
gestreefd naar een evenwichtige spreiding van gesprekspartners vanuit de drie nationale thema’s in
het Deltaprogramma (waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie). In totaal zijn 5 interviews
gehouden, naast intensieve gesprekken met verantwoordelijken voor MWH, leden van de MWHklankbordgroep en andere betrokkenen bij gebiedsprogramma’s. Voor de documentanalyse is in het
bijzonder gebruik gemaakt van de zogenaamde synthesedocumenten. Bij de documentanalyse is
gebruik gemaakt van Nvivo, een tool die grote hoeveelheden tekst met elkaar kan vergelijken en
analyseren. Gedurende de looptijd van het onderzoek is nauw overleg gevoerd met betrokkenen
vanuit het Deltaprogramma (MWH-traject), opdrachtgever PBL en collega’s van de TU Delft die op
vergelijkbare basis als het UvA-team betrokken waren bij de PBL-advisering over een evaluatiekader
voor het Deltaprogramma vanuit een onderzoeksvraag naar adaptief deltamanagement. Het PBL
zorgde daarbij voor de coördinatie, afstemming en integratie van bevindingen uit de onderzoeken
uitgevoerd door UvA en TUD. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk einddocument (Ligtvoet et
al., 2016). Het hier voor u liggende rapport is de weergave van het onderzoek dat aan de basis ligt
van het daarin opgenomen hoofdstuk 3 getiteld ‘Lerend samenwerken’.

Leeswijzer
De volgende hoofdstukken formuleren een antwoord op de verschillende deelvragen. In hoofdstuk 2
wordt, in antwoord op deelvraag 1, de wetenschappelijke literatuur over het leerconcept ontsloten,
en bespreken we de uitdagingen voor, en mogelijkheden tot leren en tot het faciliteren van leren die
in de opzet van het Deltaprogramma als 21e eeuwse exponent van het Nederlands waterbeleid
besloten liggen. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens, ter beantwoording van deelvraag 2, hoe
momenteel in de praktijk van het Deltaprogramma het leerconcept concreet betekenis heeft, en
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welke activiteiten met betrekking tot leren en kennismanagement (kennisontwikkeling,
kennisuitwisseling, informatievoorziening) daar zoal plaatsvinden. Hoofdstuk 4 bespreekt, in
antwoord op deelvraag 3, de ontwerpcriteria voor een systematiek voor monitoring en evaluatie die
voortvloeien uit de inzichten uit de literatuur over leren gekoppeld aan de bevindingen ten aanzien
van de praktijk van het Deltaprogramma.
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2. Leren in de context van beleid
Het concept ‘leren’ staat van oudsher centraal in de psychologie en de pedagogie. In die vakgebieden
is het uitgewerkt in uiteenlopende benaderingen die het leervermogen van het individu beschrijven,
evenals de mechanismen om dit te beïnvloeden (o.a. Bandura, 1986). Het leerbegrip heeft ook in de
sociale wetenschappen opgang gemaakt, onder andere via de fenomenologie (o.a. Schutz, 1962) en
de kennissociologie (Berger en Luckmann, 1991). Het geniet de laatste jaren in het bijzonder
belangstelling in handelingsgerichte stromingen in de sociale wetenschappen. Deze onderscheiden
zich van de meer traditionele disciplines doordat ze, naast het beschrijven en verklaren van
maatschappelijke verschijnselen intrinsiek aandacht schenken aan het adviseren over de
bestudeerde verschijnselen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleidswetenschap, organisatiekunde en
innovatiestudies. Ook het vakgebied over evaluatie behoort hiertoe (zie bijv. Bemelmans-Videc en
Eriksen, 2000). Voor het Deltaprogramma is vooral de uitwerking van het leerconcept vanuit deze
handelingsgerichte invalshoek relevant (zie bijv. Rose, 1991, 1993; Pemberton, 2000, 2003), maar
voor een goed begrip is het nuttig kort kennis te nemen van enkele thema’s uit de klassieke
leerliteratuur.

2.1 Het leerconcept: inzichten uit de literatuur
In de literatuur wordt het leerbegrip in verschillende contexten op verschillende manieren gebruikt
(Minsky, 1988; Laland & Odling-Smee, 1999; Grin & Loeber, 2007; Ruijters & Simons, 2015). Een
terugkerend onderscheid in de vele benaderingen is dat tussen ‘cognitief leren’ en ‘sociaal leren’ (cf.
Van der Knaap, 1997). Binnen de benadering zijn ook weer verschillende interpretaties gangbaar.
Door sommige auteurs wordt leren gezien als het vermogen van een individu om op basis van
waarneming en interpretatie een fout op te merken (in het eigen denken, handelen of gedrag) en die
te corrigeren. Deze focus op corrigerend leren is zwaar bekritiseerd van diverse kanten vanwege de
beperkte invalshoek. Een alternatieve stroming binnen de cognitieve benadering ziet het begrip
‘leren’ breder. Een bekend boegbeeld uit deze stroming is de pedagoog Vygotski (1978) die focust op
de “zone van de naaste ontwikkeling.” Deze benadering bouwt op de gedachte dat een mens leert
wanneer informatie wordt aangereikt die net ligt buiten het repertoire aan kennis en vaardigheden
dat hij/zij zich al eigen heeft gemaakt.
Met ‘sociaal leren’ wordt in deze vakgebieden gedoeld op het vermogen van een mens om nieuwe
informatie te verwerken onder invloed van anderen in een gemeenschappelijke omgeving. De
invloed van de sociale context op het leren staat hierbij dus centraal, zowel in bevorderende als
belemmerende zin. De uitwerking van dit leermodel is met name beïnvloed vanuit de
behavioristische benadering in de sociale psychologie. De focus in deze benadering ligt op het
vermogen tot imiteren en op de mechanismen van bevestiging en afkeuring uit de omgeving die
daarop van invloed zijn. Een vooraanstaand onderzoeker op dit terrein is Bandura (1986).3
3

De term ‘sociaal leren’ heeft een lange geschiedenis in de literatuur, en kent een groot aantal interpretaties.
De oorsprong is te herleiden tot het werk van Bandura (1986) die het muntte als aanduiding van leerprocessen
die individuen doormaken “by observing others and their social interactions within a group.” Het ‘sociale’ erin
is niet alleen gelegen in de invloed van anderen op het leerproces, maar ook op de wederkerigheid tussen
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Alternatieve invullingen van ‘sociaal leren’ leggen de nadruk op het functioneren van groepen in het
bijzonder met betrekking tot het groepsgewijs omgaan met en oplossen van problemen.

Communities of Practice
Een kenmerkend thema uit de sociale, handelingsgerichte wetenschapsgebieden bouwt hierop voort.
Dit betreft de vraag of het leren in groepen (organisaties) moet worden verstaan als een optelsom
van het leren door individuen binnen die groepen ofwel dat er sprake is van iets als ‘collectief leren.’
Sommige auteurs stellen het lerend vermogen van individuen centraal en beargumenteren dat
dankzij het leren door personen op individueel vlak uiteindelijk ook organisaties veranderen (o.a.
Dodgson, 1993). Anderen redeneren dat organisaties meer zijn dan verzamelingen individuen en dat
door de structuur van de organisatie een gedeeld begrip tussen de leden daarbinnen ontstaat, dat als
zodanig kan veranderen als gevolg van leren door het collectief (naast leren door individuen). Een
exponent van deze (“culturele”4) benadering is onder andere Wenger (1998). Wenger muntte het
concept Community of Practice (CoP) als aanduiding van een ‘leer-eenheid’: een identificeerbare
groep mensen die op regelmatige basis met elkaar interacteren in relatie tot een ‘shared concern or
passion for something they do, and who learn from their mutual engagement about how to improve
their practice’ (1998, p.58). Leren krijgt daarmee de betekenis van het verbeteren van ‘praktijken’,
waarbij de kennis die daarvoor nodig is begrepen wordt als verspreid tussen, en gedragen door
deelnemers aan een praktijk, zonder dat deze daartoe volledig en uitsluitend herleidbaar is. Met
andere woorden, deelnemers aan een praktijk zijn de ‘drager’ van de kennis die relevant is voor die
praktijk, maar de kennis – waaronder ‘routinized ways of understanding, knowing how and desiring’
(Reckwitz, 2002, p. 250) – is niet beperkt tot deze individuen maar is bij uitstek een gezamenlijke
kwaliteit en verantwoordelijkheid (individuen kunnen als zodanig vertrekken en vervangen worden
door anderen, maar de praktijk inclusief de kennis daarover en ‘daarin’ kan desondanks blijven
voortduren). Bij deze vorm van operationaliseren van het leerbegrip valt het onderscheid tussen
individueel leren en collectief leren weg (cf. Grin en Loeber, 2007, p.213).
Een tweede terugkerend thema in deze literatuur is de vraag of bij leren met name sprake is van
wijzigingen in de rationele aspecten in het denken van een individu of dat ook de wijzigingen in de
niet-rationele aspecten in de waarneming van een persoon – bijvoorbeeld de waarden, overtuigingen
en normatieve keuzen – in het geding zijn. De visie waarbij naast cognitie ook normen, waarden en
andere niet-rationele aspecten in het denkraam5 van een individu (of organisatie) worden betrokken
bij de analyse is dominant in handelingsgerichte perspectieven. Al dan niet onder expliciete
verwijzing naar Schutz (die schreef over de kennisvoorraad – the stock of knowledge at hand – op
grond waarvan iemand kiest hoe onder bepaalde omstandigheden te handelen) focussen auteurs in
hun beschrijving van leerprocessen op het geheel van overwegingen en veronderstellingen (normen
en waarden zowel als empirisch geïnformeerde achtergrondtheorieën) op grond waarvan een actor
zijn omgeving interpreteert en een gedragslijn kiest. Een dergelijk denkraam behelst grotendeels
leerproces en veranderingen in de omgeving: [It] assumes an iterative feedback between learners and their
environment, i.e., the learner is changing the environment, and these changes are affecting the learner.
4
De cultuur van de organisatie wordt opgevat als een collectieve identiteit en praktijk die meer behelst dan de
optelsom van de identiteiten en inzichten van de individuele dragers ervan.
5
Een begrip gemunt door Marten Toonder. In de wetenschappelijke literatuur over leren wordt dit concept
met diverse termen aangeduid, bijvoorbeeld als interpretive frame (‘mentale kaart’, Schön & Rein, 1994).
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stilzwijgende kennis (tacit knowledge, Polanyi, 1967), die onder bepaalde omstandigheden (deels)
expliciet kan worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een actor daar specifiek naar wordt gevraagd
(Schön, 1983).
Voor het Deltaprogramma is deze brede interpretatie van het leerconcept bij uitstek relevant,
omdat het een verbinding legt tussen denken en handelen. Ofwel, beredeneerd vanuit een
beleidscontext, omdat het een verbinding legt tussen de logica van waaruit een beleidsprogramma is
opgezet (de zogenaamde beleidstheorie; Hoogerwerf, 1990), en de uitvoering van dat beleid. Dit
komt duidelijk naar voren in de uitwerking ervan in het werk van Chris Argyris en Donald Schön
(1974, 1996), die het begrip ‘leren’ verbinden aan de relatie tussen denken en doen, én die dit
gebruiken om de relatie te begrijpen tussen de lerende individu en de lerende organisatie.
Uitgangspunt in hun theorie is de gedachte dat handelingen (doorgaans impliciet) geïnformeerd
worden door aannames, verwachtingen en normatieve keuzen (die voortkomen uit achtergrond,
opleiding en werkervaring, etc.). Een mens kiest op basis van die mentale kaart de handeling die
onder de omstandigheden hem of haar het meest geëigend en ‘juist’ lijkt (cf. Loeber, 2007).
Informatie die terugkomt over wat het handelen teweeg heeft gebracht leidt tot reflectie op
(elementen uit) de mentale kaart, en eventueel tot het bijstellen ervan; een proces dat Schön en
Argyris ‘leren’ noemen. Feedback is dus essentieel om te kunnen leren (Schön spreekt over
feedback als “situational backtalk”: de wereld ‘praat terug’, 1983, p.269).

Eerste- en tweede-orde leren
Schön (1983) beschrijft het leerproces als een cyclus van plannen, handelen, feedback en bijstellen.
Wanneer een mens (bijvoorbeeld een beleidsmaker) geconfronteerd wordt met een situatie die hij
(zij) als problematisch ervaart en waarvoor geen routinematige oplossing voor handen is, formuleert
hij een definitie van het probleem en een oplossingsstrategie (een beleidsplan) op grond van zijn
eerste interpretatie van de aangetroffen situatie. Daarbij maakt hij gebruik van normatieve
overwegingen en theorieën over oorzaak-gevolg relaties die hij zich op basis van beroepsopleiding en
praktijkervaring heeft eigen gemaakt. Op basis daarvan gaat hij over tot handelen. Plannen en
handelingen (zoals beleidsacties) kunnen vervolgens worden bijgesteld naar aanleiding van de
informatie die terugkomt over wat ons handelen teweeg brengt.
Feedback kan in de praktijk afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Het intern monitoren van
beleidsactiviteiten leidt tot feedback, zowel in positieve als negatieve zin. Daarnaast vormen reacties
van burgers en professionals die door het beleid worden beïnvloed een vorm van feedback. In een
beleidsarrangement als het Deltaprogramma omvat de feedback zowel informatie vanuit de eigen
gelederen (interne dynamiek) als vanuit de wereld daarbuiten (externe dynamiek). Deze feedback
kan een bevestiging vormen van de oorspronkelijk verwachte ontwikkelingen, en dus van de juistheid
van de handelingsrichting, of een correctie daarop. Dit laatste is het geval als verwachtingen of
plannen te kort blijken te schieten (zowel in het licht van de uitvoeringspraktijk – waardoor er interne
dynamiek ontstaat – als in het licht van de buitenwereld waarin (beleids)plannen en handelingen
‘landen’ – met externe dynamiek als gevolg), of als er zich onverwachte zaken aandienen, zoals
nieuwe technische ontwikkelingen of maatschappelijke veranderingen.
Op grond van zijn bevindingen stelt de actor (beleidsmaker) zijn aanvankelijke formulering van
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probleem en oplossing bij. Dit proces van bijstellen van percepties die een rol spelen bij
probleemoplossend handelen wordt aangeduid met de term eerste-orde leren (single loop learning,
Argyris & Schön, 1996). Bij eerste-orde leren leidt feedback tot het heroverwegen van de doelen, en
van de plannen voor het bereiken van die doelen – de ‘eerste feedbackloop’ (zie figuur 2.1).
Feedback kan ook bredere implicaties hebben. Het kan ertoe leiden dat niet alleen doel en middelen,
maar ook de veronderstellingen en waarden aan de hand waarvan deze zijn geformuleerd worden
heroverwegen. Wanneer ook de dieperliggende, meer generieke overwegingen en theorieën zelf
onderwerp zijn van reflectie en bijstelling, is er sprake van zogenaamd tweede-orde leren (ofwel
double loop learning). In dat geval bezint iemand zich dus op de redenen waarom hij of zij een
probleemsituatie op een bepaalde manier ervaart of op een bepaalde manier naar oplossingen zoekt
– de ‘tweede feedbackloop’ (zie figuur 2.1). Een voorbeeld van dergelijk tweede-orde leren is de
heroriëntatie van een professional die zichzelf oorspronkelijk zag als ‘dijkenbouwer’ maar die
gaandeweg zijn werk is gaan zien in termen van ‘het waarborgen van waterveiligheid’.

Figuur 2.1. De leercyclus

24

Het lerend vermogen (‘systeemleren’)
Feedback komt tot stand door kennis te nemen van de impact die (beleidsmatig) handelen heeft. Dat
kan op vele manieren. Burgerprotesten tegen een rivierverruiming zijn bijvoorbeeld te begrijpen als
een vorm van spontane ‘feedback’. Monitoring en evaluatie bieden een gesystematiseerde manier
om, tijdig en doelgericht, feedback aan te leveren. Hoe precies met feedback (in een
beleidsomgeving) wordt omgegaan hangt samen met een derde vorm van leren6, het vermogen om
te ‘leren leren’. Reflectie op het ‘lerend vermogen’ van een beleidsarrangement wordt in figuur 2.1
verbeeld met een derde feedback loop. De cultuur in een beleidsprogramma bepaalt hoe wordt
omgegaan met feedback, bijvoorbeeld of ook (boze!) reacties van burgers herkend worden als een
met het oog op leren potentieel waardevolle terugkoppeling. Als de wijze waarop beleidsplannen
worden gemaakt weinig ruimte biedt voor tussentijdse aanpassing, kan er een mismatch ontstaan
tussen wat aan feedback (spontaan, of bijvoorbeeld via monitoring en evaluatie) wordt aangeleverd,
en wat wordt opgepakt en verwerkt. Het kenmerkt het ‘lerend vermogen’ van een
beleidsarrangement om zoiets op te merken, en een afwerende houding bewust te vervangen door
een open, constructieve houding die uitnodigt tot kritische reflectie vanuit de wens te komen tot
leren. In dat geval is er sprake van systeemleren.
De context waarin wordt geleerd is zelf ook potentieel onderwerp van reflectie. Mensen zijn contant
bezig zich een beeld te vormen van de omgeving waarin ze opereren en van hoe die verandert (dat
wil zeggen, ze (her)positioneren zich constant in het licht van de interne en externe dynamiek). Dit
geldt ook voor betrokkenen bij het Deltaprogramma. Dat wat door het Deltaprogramma wordt
gerealiseerd en geprobeerd vormt ‘de veranderende omgeving’ voor mensen die binnen de context
van het programma opereren, ofwel die met de plannen uit het Deltaprogramma worden
geconfronteerd. Zij leren op hun beurt over die veranderende context en zullen hun eigen handelen
daarop afstemmen. Inzicht in dergelijke interacties (actie – reactie) die door het Deltaprogramma
worden geïnstigeerd is nuttig om het lerend vermogen van het programma te vergroten.

Condities waaronder leren plaatsvindt
In het dagelijks leven leren mensen voortdurend. Telkens opnieuw maakt een individu zich een beeld
van de situatie die zich aan hem voordoet, en formuleert zijn mogelijkheden en belangen in het licht
van die interpretatie. Maar omdat de mens meester is in het (bewust of onbewust) negeren of
bagatelliseren van onverwachte of onwelgevallige feedback, gaan kansen om te leren vaak
onopgemerkt voorbij, zeker als het gaat om tweede-orde leren. Tweede-orde leren vereist dat een
mens zich beraadt op de relevantie en houdbaarheid van dieperliggende achtergrond theorieën en
normatieve overwegingen (Loeber et al., 2007). In de praktijk is het lastig om tot een dergelijke
reflectie te komen. In de dagelijkse leven blijven dit soort overwegingen immers doorgaans impliciet.
Het zou uitermate inefficiënt zijn deze voortdurend ter discussie te stellen. Bovendien wordt een
dergelijke reflectie ontmoedigd door onbewuste ‘verdedigingsmechanismen’ (defensive routines,
Argyris, 1990) waarmee mensen zich beschermen tegen gezichtsverlies tegenover bijvoorbeeld
collega’s of het ongemakkelijke gevoel van twijfel dat lang gekoesterde aannames niet juist zijn. Dit
6

Deze vorm van leren wordt aangeduid met de term deutero-learning (Argyris en Schön, 1996).
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soort gevoelens kan worden getriggerd wanneer iemand wordt geconfronteerd met informatie die
strijdig is met zijn voorstelling van zaken en de verwachtingen die hij daarop baseert. Een
gebruikelijke reactie op dergelijke onwelkome informatie is dat deze wordt genegeerd of afgedaan
als onbelangrijk of onwaar.
Onbewuste verdedigingsmechanismen, die de status quo helpen in stand houden, kunnen worden
doorbroken als er anderen zijn die helpen om contra-intuïtieve informatie op te merken en ter harte
te nemen en daar de consequenties van te doordenken (Schön, 1983, p.283). Een essentiële
voorwaarde daarvoor is, als gezegd, een sfeer van constructieve openheid en vertrouwen, waarin
ruimte is om het ‘vanzelfsprekende’ te bevragen. Als aan bovenstaande condities niet is voldaan, dan
nog kan leren plaatsvinden, namelijk als geen ontkomen meer aan is. In de woorden van Schön: leren
vindt plaats in het licht van crises and surprises. Als (beleidsmatig) handelen niet leidt tot de
verwachte resultaten keert de wal het schip. In dat geval nopen crises (conflicten, onderhandelingen,
onvoorzien verzet) en verrassingen, inclusief onvoorziene innovaties, tot het herzien van de
handelswijze en eventueel zelfs van de (beleids)kaders waarbinnen het handelen vorm krijgt.
Om verrassingen vóór te zijn, en niet te wachten tot het leren als het ware wordt ‘afgedwongen’
door verrassende omstandigheden, is het zaak om ‘leren’ te organiseren. Dat betekent dat in een
beleidsarrangement doelgericht ruimte wordt gecreëerd voor systematische feedback via
kennisuitwisseling en voor reflectie, bijvoorbeeld door onderlinge confrontatie en afstemming.
Bovendien is nodig dat de benodigde flexibiliteit wordt gegarandeerd voor het eventueel bijstellen
van plannen als de reflectie daartoe aanleiding geeft. Een monitorings- en evaluatiestructuur is bij
uitstek een vehikel om feedback te genereren, en biedt, mits dit tijdig en op systematische wijze
gebeurt, een goede basis om leren mogelijk te maken. Hoe dit vorm kan krijgen in het
Deltaprogramma is afhankelijk, in eerste instantie, van de aard en de structuur van het programma.
Dit wordt besproken in de volgende paragraaf.

2.2. Leren ten aanzien van waterbeleid en watermanagement
Duidelijk uit bovenstaande literatuurschets is dat het hier niet gaat om ‘leren’ in de betekenis van
‘onderwijzen’, zoals gangbaar in het dagelijks taalgebruik. Ook gaat het niet per se om een specifieke
methode voor ‘lerend’ evalueren (zie bijv. Edelenbos & Van Buuren, 2005) hoewel een dergelijke
benadering van evaluatie uiteraard passend kan zijn als de omstandigheden daar naar zijn. Het gaat
hier om leren in het licht van informatie en nieuwe inzichten die aanleiding kunnen vormen tot het
herzien van een handelingspatroon of een beleidsprogramma. Waarom is dit van belang voor
waterbeleid en watermanagement in het licht van klimaatadaptatie? Hieronder betogen we dat dit
essentieel is in het kader van het streven naar adaptief beleid.

Waterbeleid in transitie: een korte historische schets7
Waterbeleid in Nederland kent een lange geschiedenis met enkele opvallende, drastische omslagen
in het gehanteerde perspectief. Het Deltaprogramma is een recente exponent van het
7

De hier gepresenteerde historische schets is gedeeltelijk geënt op Weterings & Loeber, 2007.
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geïnstitutionaliseerd waterbeleid, en wordt gekenmerkt door een noviteit: adaptief beleid. Adaptief
beleid is beleid waarin “bewust ruimte [is gecreëerd] om nieuwe informatie en nieuwe inzichten al
doende op te nemen” (Slob & Bloemen, 2010, p.35). Kenmerkend is dat de einddoelen vast staan,
maar de wijze waarop deze worden gerealiseerd principieel open staat voor verandering, om in te
kunnen spelen op “veranderende inzichten, nieuwe ontwikkelingen, technische innovaties en
schuivende maatschappelijke verhoudingen” (ibid, 2010, p.35).
Deze opvallende combinatie van beleidsstabiliteit en flexibiliteit is de culminatie van twee
contrasterende perspectieven in waterbeleid die in de loop van de tijd beurtelings de boventoon
hebben gevoerd. Hoewel de Nederlandse techniek van inpolderen traditioneel het beeld bepaalt van
het streven om het water te beheersen middels technisch vernuft, is lange tijd de ‘wil’ van het water
voor menselijk handelen dusdanig leidend geweest dat de volgzaamheid van de mens aan het water
zich heeft vastgezet in de Nederlandse taal, getuige een spreekwoord als ‘als het tij keert verzet men
de bakens’. Voortbouwend op de traditie van indammen en inpolderen sloeg in de vorige eeuw
echter de ooit vanzelfsprekende gedienstigheid aan het water om in een benadering van beheren en
beheersen. De volledige onderwerping van waterloop, waterkwaliteit en getijdenrisico’s aan de
controle van de (waterbouwkundig) ingenieur werd gezien als de beste wijze om de veiligheid van
land en burger ten opzichte van het water te borgen. Sindsdien is echter het tij gekeerd.
Uiteenlopende ontwikkelingen, in het bijzonder klimaatverandering maar eerder ook de
veranderende kijk op de rol van de overheid ten opzichte van de samenleving en van de mens ten
opzichte van zijn natuurlijke omgeving, plaatsten de relatie tussen mens, land en water in een nieuw
licht. Ethische overwegingen, de milieuproblematiek en niet-antropocentrische opvattingen over de
waarde van de natuur sloegen een bres in het vooruitgangsgeloof en in de mythe van volledige
beheersing uit de jaren ’50 en ’60. Een andere ingrijpende verschuiving begon zo’n tien jaar later,
met het vervagen van het traditionele onderscheid tussen kwaliteitsbeheer en kwantiteitsbeheer
(mede omdat bleek dat waterkwantiteitsmaatregelen positieve effecten konden hebben op de
waterkwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot het tegengaan van eutrofiëring; cf. Loeber, 2004).
De notie van ‘integraal waterbeleid’ diende zich aan. Dit bracht een bestuurlijke puzzel met zich mee:
de integraliteit vertroebelde de eerdere klaarheid ten aanzien van de verantwoordelijkheden bij
beheerstaken in het waterdomein.
De vraag wie verantwoordelijk is voor wàt werd nog complexer bij de volgende koerswending in het
waterbeleid, van ‘inperken door begrenzen’ naar ‘beheersen door ruimte te creëren.’ Dit is een
fundamentele omslag in perspectief en geeft een nieuwe betekenis aan het begrip ‘integraliteit’ in
waterbeheer: niet langer gaat het alleen om een samengaan van waterkwaliteitsbeheer met
waterkwantiteitsbeheer, maar ook om waterbeleid met ruimtelijke ordening. Deze wijziging kwam
voort uit toegenomen technisch inzicht, gewijzigde externe omstandigheden (klimaatverandering, en
de daarmee toegenomen watermassa), en de gewijzigde houding ten aanzien van de natuurlijke
omgeving. De omslag werd helder geformuleerd door de Commissie Waterbeheer 21e eeuw
(Commissie Tielrooij) die in 2000 stelde dat water meer ruimte moet krijgen om wateroverlast te
voorkomen: “Water moet de ruimte krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt”.8 In ruimtelijke zin
moet water “meer ordenend” worden.9
8
9

Bron: www.zeeland.nl/water/waterbeleid, geraadpleegd 13-6-2016.
Bron: www.water.nl/waterbeleid_21e_eeuw.htm, geraadpleegd 13-6-2016.
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Deze ontwikkeling lijkt een terugkeer naar de situatie van eind 19de eeuw waarin de overheid zich
tot kerntaken met betrekking tot orde en veiligheid beperkte en de samenleving alle ruimte gaf om
‘God’s water’ over de particuliere akker te laten stromen, maar dat is het allerminst. Het
fundamenteel nieuwe van de huidige situatie is gelegen, ten eerste, in de combinatie van de
klassieke ambities in waterbeheer met betrekking tot het garanderen van veiligheid en
waterkwaliteit (zoetwater) gebaseerd op normstelling, en nieuwe beheersmaatregelen die deels
vanuit een ruimtelijk perspectief worden vorm gegeven. Dit brengt met zich mee dat
verantwoordelijkheden voor waterfuncties en watergerelateerde risico’s gedeeld moeten worden
tussen overheden en samenleving, en de ambities ten aanzien van waterveiligheid ingebed moeten
worden in het streven naar een integrale gebiedsinrichting waarin water een intrinsiek onderdeel
vormt van ruimtelijk beheer. Ten tweede is, als gezegd, de combinatie tussen stabiliteit en flexibiliteit
in beleidsvoering nieuw, die bovendien wordt gecompliceerd door de structurele onzekerheid
waaronder beleid voor de lange termijn verknoopt moet worden aan beleid op de korte termijn.
Zoals verwoord door Slob en Bloemen (2010, p.35): “de paradoxale situatie [doet zich voor] dat
klimaatverandering noopt tot (ver) vooruitkijken maar [dat] het vastspijkeren van dat eindbeeld
tegelijkertijd onmogelijk [is] vanwege grote onzekerheden omtrent de verwachte ontwikkelingen en
over de risico’s die daarmee gepaard gaan.”
Het Deltaprogramma zet de koers die met het Waterbeleid 21ste eeuw was ingezet voort, en bouwt
tegelijkertijd op de fundamenten voor waterveiligheidsbeleid die gelegd zijn door de eerste
Deltacommissie (1953-1960). Dit maakt dat de beide perspectieven op waterbeheer – centraal en
normgedreven versus decentraal en ruimtelijk en situationeel-geïnformeerd – in de praktijk van het
Deltaprogramma verenigd moeten zien te worden, en dat de spanning die potentieel aanwezig is
tussen beide perspectieven praktisch opgelost moet worden. Daarbij komt bovendien de uitdaging
om in de context van een dergelijk complex programma het idee van adaptief beleid –
beleidsstabiliteit gepaard aan flexibiliteit – concreet vorm te geven. Vanuit beide uitdagingen is er
een noodzaak tot leren, zoals hierboven gedefinieerd. Hieronder bespreken we de mogelijkheden
tot leren, en tot het faciliteren van leren, die besloten liggen in de opzet van het Deltaprogramma.
De combinatie van perspectieven op waterbeheer komt tot uitdrukking in netwerkstructuur van het
Deltaprogramma waaronder de verschillende thema’s – waterveiligheid, zoetwaterbeheer en
ruimtelijke adaptatie – die onder de noemer van het programma aan elkaar worden verbonden. Voor
een overzicht, zie figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Vereenvoudigde structuur van het Deltaprogramma, met zeven gebiedsprogramma’s voor het
thema waterveiligheid en zes zoetwaterregio’s voor het thema zoetwater (voor de zoetwaterregio hoge
zandgronden zijn 2 delen onderscheiden). Binnen het thema ruimtelijke adaptatie zijn geen
gebiedsprogramma’s onderscheiden en vindt de interactie plaats via projecten van, en met, Rijkswaterstaat,
provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en private partijen. Deze partijen zijn
ook betrokken bij elk van de gebiedsprogramma’s en zoetwaterregio’s. Bron: Ligtvoet et al., 2016.

Het waterveiligheidsthema bouwt voort op de fundamenten voor waterveiligheidsbeleid die gelegd
zijn door de eerste Deltacommissie. Centraal hierin staat het vaststellen van een gewenst
veiligheidsniveau per dijkringgebied op basis van economische optimalisatie – uitgaande van een
kosten-baten analyse van het bouwen of versterken van waterkeringen in verhouding tot de schade
van een overstroming (Knoeff en Ellen, 2011). Deze logica is in de loop van de tijd, als gezegd,
uitgebreid met aandacht voor de ecologische consequenties van waterkeringen, voor natuur als
zodanig en voor ruimtelijke ordeningsaspecten in meer algemene zin. Deze invalshoek komt tot
uitdrukking in de koppeling van Waterveiligheid aan wat is gaan heten ‘Ruimtelijke Adaptatie’ (RA)
als uitwerking van het eerder benoemde thema ‘nieuwbouw en herstructurering.’ Daarnaast is er
aandacht voor het thema ‘zoetwater’ (ZW), ingegeven door, en uitgewerkt als specifiek aspect van
veiligheid en vanwege economische waarden (in het bijzonder met het oog op de landbouw, en
risico’s van bodemdaling). Ook is er binnen het Deltaprogramma oog voor rampenbestrijding. De
orkaan Katrina (in de VS, 2005) heeft specifiek een impuls gegeven voor deze laatste thematische
verbreding, die in het Deltaprogramma tot uitdrukking komt in de pilots voor zogenaamde
“Meerlaagse veiligheid” (MLV).
Twee observaties uit bovenstaande schets zijn van belang voor het denken over de rol van leren in de
context van het Deltaprogramma. Ten eerste de constatering dat het Deltaprogramma een
netwerkstructuur heeft. Dit bracht eerdere observatoren ertoe het Deltaprogramma te typeren als
een vorm van governance (Van Buuren en Teisman, 2014). Governance als term heeft (hier)
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betrekking op besluitvormingsprocessen en doelt op de uitbreiding van het aantal actoren dat als
legitieme spelers in een bestuurspraktijk wordt erkend, alsmede op een verandering van de rol die
deze actoren spelen ten opzichte van het formele bestuur (Hoppe, 2011: 15). In het Deltaprogramma
worden de uitdagingen die hiermee gepaard gaan het hoofd geboden middels een “integrale
aanpak” waarin door het benutten van “meekoppelkansen” toegewerkt wordt naar een “gedeeld
eigenaarschap” (Deltaprogramma 2015:12). ‘Meekoppelen’ is het op praktisch niveau aan elkaar
verbinden van agenda’s van diverse partijen betrokken bij een bepaald gebied en/of
waterbouwkundige werk vanuit twee of meer thema’s. Hoe dit in de praktijk gestalte krijgt en wordt
beleefd is onderwerp van hoofdstuk 3. Hier is aan de orde hoe de wens en de noodzaak tot leren in
het Deltaprogramma zich verhoudt tot de netwerkstructuur, en welke implicaties dit heeft voor het
te ontwerpen evaluatiekader. Een tweede observatie is dat het programma gegeven de diverse
thema’s en hun historisch-bestuurlijke inbedding gekenmerkt wordt door uiteenlopende
sturingsstijlen. Ook hierbij is de vraag op welke manier dit implicaties heeft voor de wens en
mogelijkheden tot leren in het Deltaprogramma.
Een verkenning tussen de relatie tussen netwerksturing c.q. governance en leren is relevant gegeven
de noodzaak van een flexibel (‘adaptief’) beleid ingegeven door de noodzaak om te gaan met de
onzekerheden van klimaatverandering. Wil een monitoring- en evaluatiesystematiek (M&E)
inderdaad bijdragen aan het lerende karakter van het beleidsarrangement dan moet het passen bij
de vormgeving ervan. Het Deltaprogramma betreedt met het zoeken naar een architectuur voor
M&E met het oog op leren in het beleidsarrangement overigens relatief nieuw terrein. Internationaal
vergelijkend onderzoek naar M&E voor klimaatadaptief beleid (GIZ/IISD, 2014; EEA, 2015) wijst uit
dat het begrip ‘leren’ weliswaar frequent gebruikt wordt in het beschrijven van adaptieve
beleidsarrangementen ten aanzien van klimaatverandering maar dat de manier waarop dit wordt
vertaald in een lerend systeem voor monitoring en evaluatie nog volop in ontwikkeling is. Toch is de
relatie tussen leren en monitoring, en het belang daarvan voor complexe organisaties wel al
uitgebreid gedocumenteerd, onder andere door Sabel (1994). Sabel spreekt over learning by
monitoring en joint evaluation als middel voor joint exploration of collaborative possibilities in een
complexe omgeving.

Netwerksturing en leren
In de periode waarin de veranderingen zich voordeden in het waterbeleid, zoals hierboven kort werd
geschetst, is ook sprake van sterk wijzigende opvatting in meer algemene zin over de rol en
verantwoordelijkheden van de staat ten opzichte van de samenleving. Onder invloed van een opmars
van het conservatieve denken maakt, onder de vlag van het ‘New Public Management’ (naar Osborne
& Gaebler (1992) adagium “run government like a business”) het idee van een alom aanwezige,
regulerende overheid plaats voor een zich terugtrekkende, maar wel normstellende overheid
(“zelfsturing binnen kaders”). In de decennia daarna verschuift in sommige beleidsdomeinen de rol
nog verder via een volledig samenwerkende dan wel onderhandelende overheid, naar een meer
responsieve houding van de overheid ten opzichte van initiatieven vanuit de samenleving. Dit laatste
gaat uit van een herwaardering voor de veerkracht en het innovatievermogen daarvan (“een
energieke samenleving”, Hajer, 2011). Deze ontwikkeling is door Van der Steen et al. (2014)
geschetst aan de hand van de wijze waarop initiatief en verantwoordelijkheid voor het creëren van
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publieke waarde zijn georganiseerd tussen overheid en samenleving, gespecificeerd naar de
verhouding tussen de rol van de overheid versus die van de markt en verdere samenleving
(horizontale as) en het initiatief bij het realiseren van publieke prestaties dan wel het maken van
politieke keuzes (verticale as); zie figuur 2.3.

Bron: Van der Steen et al., 2014

Dit schetsmatig onderscheid is relevant hier omdat het helpt bovenstaande structuur van het
Deltaprogramma te begrijpen vanuit de historisch-bestuurlijke inbedding van de drie thema’s die het
bestrijkt, en de concrete uitwerking daarvan in diverse opgaven. Een indeling van de thema’s in deze
ordening laat zich grofweg als volgt maken (Ligtvoet et al., 2016, p.31-32):
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We geven de figuur hier weer om aan te geven dat binnen het Deltaprogramma uiteenlopende
sturingsstijlen vigeren. Deze komen voort uit de diverse manieren waarop de drie thema’s historisch
gezien als beleidsdomein institutioneel zijn verankerd, alvorens de omslag naar een integratief
perspectief op waterbeleid ze bij elkaar bracht onder de noemer van het Deltaprogramma. Deze
leiden vanuit het oogpunt van (de wens en mogelijkheden tot) leren tot enkele opvallende
verschillen tussen de thema’s en daaruit voortkomende uitvoeringsprogramma’s.
Een belangrijk uitvoeringsprogramma op het thema waterveiligheid, het Hoogwater
beschermingsprogramma (HWBP) is grotendeels geënt op de sturingsstijl van de ‘presterende
overheid’: “het accent ligt op het sober en doelmatig uitvoeren van projecten in een vaste volgorde
en binnen duidelijke randvoorwaarden met een vrijwel exclusieve focus op het op orde brengen en
houden van primaire waterkeringen” (Van Buuren en Teisman, 2014, p.30). Op grond van de
kenschets van deze sturingsstijl is het te verwachten dat ‘leren’ vanuit de logica van
prestatieafspraken zich zal beperken tot de wens tot nadere afstemming tussen activiteiten en
plannen (‘meekoppelen’) te komen als dit leidt tot een grotere efficiëntie, terwijl tussentijdse
aanpassing van plannen en onderliggende aannames programmatisch complex zal zijn.
De regio-aanpak van het thema Zoetwater in het Deltaprogramma combineert een focus op
prestatieafspraken met de sturingsstijl van de ‘netwerkende overheid’: “Om te komen tot afspraken
over het voorzieningenniveau vindt intensieve afstemming plaats tussen provincies, gemeente,
waterbeheerders van hoofd- en regionale watersystemen en gebruikers” (Synthesedocument
Zoetwater, 2014). Aandacht voor afstemmen is vanzelfsprekend: om partijen bij de divergerende
ontwikkelingen die zich voordoen in de uitvoering op één lijn te krijgen is overleg nodig. Ruimte voor
leren in de hier bedoelde zin is daarbij noodzakelijk maar allerminst vanzelfsprekend: het proces om
tot afstemming te komen – onderhandelen – kan eerdergenoemde verdedigingsmechanismen in de
hand werken die leren belemmeren.
Het thema Ruimtelijke Adaptatie wordt eveneens gekenmerkt door een combinatie van
sturingsstijlen. Enerzijds ligt de nadruk op prestatieafspraken, in het bijzonder met betrekking tot de
aanpak om vitale en kwetsbare functies in Nederland beter te beschermen tegen de gevolgen van
overstromingen, waarover interdepartementaal afspraken zijn gemaakt (DPRA, 2014). Anderzijds
wordt het thema vormgegeven vanuit een focus op een aantal ‘dreigingen’ (overstroming,
wateroverlast, droogte en hitte) die vragen om een situationele invulling van waterrisicobeheersing
middels ruimtelijke maatregelen. Hierbij zijn initiatieven en concrete input vanuit heel uiteenlopende
partijen regionale, lokale en functionele overheden, marktpartijen en ook burgers de basis voor het
vormgeven van ruimtelijke adaptatiemaatregelen, zoals kenmerkend voor de sturingsstijl van ‘de
participerende overheid’. Participatie door het Rijk bestaat hierbij bijvoorbeeld uit een
stimuleringsprogramman om commitment en concrete initiatieven te stimuleren en te
ondersteunen, en verder flankerend beleid. Zo is in 2013 een programma Coalities Klimaatbestendige
Stad opgezet, resulterend in een manifest (‘Klimaatbestendige Stad’). Commitment wordt verder
gecreëerd middels zogenaamde ‘Deals Ruimtelijke Adaptatie’, een intentieverklaring die is getekend
tussen overheden en een groot aantal marktpartijen ter bevordering van regionale en lokale
samenwerking. De rol van de Rijksoverheid hierbij was beperkt tot het bieden van een podium
(letterlijk bij een presentatie van de deals aan de media) om deals te tonen en promoten, en hen met
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elkaar in contact te brengen en de discussie te laten voortduren (middels het organiseren van
zogenaamde terugkomdagen). Kenmerkend is hierbij dus dat partijen zelf de agenda bepalen. Dat
werkt gedeeld eigenaarschap in de hand tussen maatschappelijke partners onderling (niet zozeer
tussen hen en de overheid) maar vraagt ook om aandacht voor het bewaken van het ambitieniveau
(Loeber en Vermeulen, 2016). Leren in de context van een dergelijke sturingsstijl is cruciaal wat
betreft het zorgvuldig afstemmen tussen partijen: het herzien van de eigen plannen in het licht van
de acties en plannen van anderen.

2.3 Implicaties voor het organiseren van M&E
In het bovenstaande hebben we geconstateerd dat feedback een eerste vereiste is om te kunnen
leren. Een M&E structuur biedt bij uitstek mogelijkheden om op een gestructureerde wijze – tijdig en
systematisch – te kunnen beschikken over feedback over een beleidsprogramma. Gegeven de
netwerkstructuur van het Deltaprogramma is het zaak de architectuur voor M&E vanuit het netwerkconcept te doordenken. Dat leidt tot de volgende drie implicaties voor het organiseren van M&E (ten
behoeve van het faciliteren van leerprocessen) in de context van het Deltaprogramma:
Koppelen: Het Deltaprogramma verbindt uiteenlopende netwerken. Deze zijn historisch gegroeid en
(deels) geïnstitutionaliseerd rond verschillende thema’s en functies in waterbeheer, en zijn (deels)
‘zelf-organiserend’ rond nieuw opkomende ideeën en vragen. Het Deltaprogramma is opgezet vanuit
de gedachte dat het nuttig is, in het licht van klimaatverandering, de verschillende thema’s
geïntegreerd te benaderen, en dus de diverse netwerken bij elkaar te brengen onder één noemer.
Waar die gedachte niet herkend wordt, ofwel niet gedeeld, zullen netwerken niet bij elkaar komen.
Om leren over en weer adequaat te faciliteren kan via M&E gestuurd worden op kennisuitwisseling,
en kunnen ‘hiaten’ in netwerken – dat wil zeggen, daar waar in de praktijk mensen elkaar niet weten
te vinden rondom gedeelde thema’s – ondervangen worden.
In de netwerkliteratuur worden deze hiaten, die relevante uitwisseling van kennis in de weg staan,
voorgesteld als structural holes (Burt, 1992). Om een hiaat te dichten is het raadzaam bewust een
partij – bijvoorbeeld een medewerker bij een gebiedsprogramma met belangstelling voor projectoverstijgende thema’s – te vragen structureel contact te houden met partners in aanpalende maar
niet verbonden netwerken. Deze partij treedt dan op als ‘kennismakelaar’ (broker) tussen beide
netwerken, via wie een uitwisseling van kennis kan plaatsvinden. Dit is een efficiënte manier om het
lerend vermogen van een beleidsarrangement te optimaliseren.
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Figuur 2.4 Hiaten in netwerken verbonden door kennismakelaars. Kennisuitwisseling vindt standaard plaats
langs de aangegeven ononderbroken lijnen. Daar waar kennisstromen stokken ontstaat een hiaat (structural
hole). Hierop kan worden aangegrepen door een betrokkene uit het netwerk aan te wijzen als kennismakelaar.
Een kennismakelaar is verantwoordelijk voor het decentraal samenbrengen en ontsluiten van kennis, en het
bewust koppelen van niet-verbonden (sub)netwerken. Gebaseerd op Burt, 1992.

Ontsluiten: Binnen de diverse netwerken wordt op uiteenlopende wijze kennis verzameld en
uitgewisseld, onder andere via evaluatiestudies, regionale overleggen etc. (zie hoofdstuk 3).
Uitwisseling van die kennis tussen de diverse gremia is uiteraard lang niet altijd relevant, en –
gegeven beschikbare tijd en menskracht – zeker niet altijd praktisch mogelijk. Maar juist omdat leren
volgt uit het combineren van kennis (doorwrochte feedback) en uit het vermogen verrast te worden
door onverwachte inzichten, is het zaak in het licht van het streven naar een ‘lerend’ system op
gerichte wijze kennisstromen met elkaar in verband te brengen.
In het kader van M&E kunnen de aangewezen kennismakerlaars een rol spelen in het gericht
ontsluiten van kennis voor geïnteresseerden. En kunnen betrokkenen worden gestimuleerd om
kennis te nemen van inzichten uit voor hun onverwachte hoek, opdat leerprocessen in de hand
kunnen worden gewerkt. Een goede ontsluiting maakt het mogelijk dat personen binnen het netwerk
van de ‘delta community’ zonder al te grote transactiekosten kennis kunnen nemen van precies die
informatie die voor hun van belang is. Dit vraagt om het systematisch categoriseren van beschikbare
kennis en inzichten, vanuit een systematiek die voor uiteenlopende gebruikers herkenbaar en
toegankelijk is (bijvoorbeeld door kennis te koppelen aan een set algemeen gedeelde ‘tags’ via een
digitale portal10, waarmee inzichten naar thema’s, gebieden, type ervaringen, type technische
aspecten etc. worden gesorteerd). Dit kan heel goed decentraal (thematisch of regionaal) worden
georganiseerd. Kennismakelaars beheren dergelijke decentrale ‘kennishubs’ en delen kennis met
elkaar, gevraagd en ongevraagd wanneer opportuun. Gegeven de verschillende in sturingsstijl per
thema, en in thematische accenten per gebiedsprogramma ondervangt dit de risico’s van een one-

10

Voorbeelden van digitale platforms voor het ontsluiten van grote verzamelingen aan data en rapporten zijn het OECD
platform DEReC (www.oecd.org/dac/evaluationnetwork/derec) dat toegang geeft tot alle relevante evaluatierapporten in
aangesloten landen, georganiseerd per land of per sector. Het is de bedoeling dat de zoekfunctie verder verfijnd wordt. Een
ander voorbeeld is de website van het Ierse milieuagentschap Ireland EPA: http://www.epa.ie. Daar wordt informatie uit
monitoring systematisch thematisch ontsloten, en bijvoorbeeld ook alle gegevens omtrent afgegeven vergunningen.
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size-fits-no-one benadering in monitoring en evaluatie.11 Daarnaast kunnen zij op geplande
momenten, en wanneer opportuun op eigen initiatief, informatie delen via centrale kennisstromen
ten behoeve van nationale besluitvorming. Dit voorziet in de wens om het karakter van het
Deltaprogramma als nationaal programma te behouden en tegelijkertijd de ruimte te creëren die
nodig en wenselijk is voor regionale en lokale differentiatie, zonder dat dit leidt tot identiteitsverlies
of een vermindering van efficiëntie. In tegendeel, een M&E structuur die (bestaande) kennisstromen
weet te managen en het gebruik ervan weet te optimaliseren voor het in gang zetten van
leerprocessen draagt bij aan het maximaliseren van efficiëntie tegen geringe kosten (cf. Boisot,
2002).
‘Leren’ faciliteren: Het uitwisselen en ontsluiten van beschikbare kennis binnen de ‘delta community’
is een voorwaarde voor, maar geen garantie op het ontstaan van leerprocessen. Zoals opgemerkt op
basis van de aangehaalde auteurs over leren kunnen gewoontes, organisatorische routines,
communicatiepatronen enzovoorts limiterend werken bij het ontstaan van leerprocessen. Een M&Esystematiek kan adequaat en bewust de condities waaronder men tot leren kan komen bevorderen.
Dit gebeurt
Ø door een ‘openheid’ ten aanzien van leerervaringen aan de dag te leggen. Dit kan door in de
communicatie uit te dragen dat er nieuwsgierigheid is naar leren en nieuwe inzichten (onder
meer vanuit het bewustzijn dat het onderwerp – klimaatverandering en risicomanagement
in het licht van onzekerheden – daar om vraagt);
Ø door gericht te vragen naar ervaringen met leerprocessen en het vinden en benutten van
meekoppelkansen, bijvoorbeeld door in verzoeken om informatie standaard een paragraaf
met ruimte voor ‘reflectie en leerervaringen’ op te nemen; en
Ø door actief een uitwisseling van kennis en inzichten tussen uiteenlopende partijen binnen èn
buiten het Deltaprogramma te bevorderen, ofwel door bestaande uitwisselingen – zoals
bijvoorbeeld bij confrontaties bij burgerprotesten tegen een dijkverhoging – te begrijpen als
gelegenheden voor kennisuitwisseling. Vanuit de inzichten over leren uit de literatuur is op
te maken dat er geen enkele reden is om de focus op leren in en middels kennisuitwisseling
te beperken tot de formele gremia binnen het Deltaprogramma. Juist omdat leren
plaatsvindt onder invloed van contra-intuïtieve en onverwachte informatie en feedback
biedt de uitwisseling van kennis en inzichten met partijen buiten het Deltaprogramma een
uitgelezen kans tot leren. Een op leren gerichte M&E structuur betrekt daarom bij voorkeur
systematisch zowel geplande als spontane interacties tussen betrokkenen bij het
Deltaprogramma, en partijen die daarmee in aanraking komen vanuit hun eigen levens- en
beroepensfeer, waaronder experts en burgers. Die laatsten beschikken over 'contextspecifieke' kennis, de eerste over technische kennis; beide vormen van kennis kunnen
relevant zijn. Ook in deze interacties kan het Deltaprogramma een faciliterende rol spelen.
Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat partijen elkaar zonder meer begrijpen.
Wetenschappelijke vakgebieden kunnen gezien worden als taalgemeenschappen die elk hun
eigen manier van spreken over een bepaald probleem hebben ontwikkeld. Hoe uitgerijpter

11

Evaluatieonderzoek maakt duidelijk dat effectief evalueren immer vraagt om een specifiek op een bepaalde
situatie toegesneden ontwerp: evaluators will relate their evaluation to the specific governance ideas behind or
embedded in the intervention system to be evaluated (Hertting & Vedung, 2012, p.29).
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zo’n ‘taal’ is, hoe moeilijker het zal zijn om met anderen buiten de eigen kring over een
kwestie te communiceren. Het Deltaprogramma kan erop inzetten om, vanuit het streven te
leren en leren te bevorderen, systematisch dergelijke interacties te betrekken bij monitoring
en evaluaties, en om de uitwisseling tussen de verschillende partijen die uiteenlopende
soorten kennis meebrengen te verbeteren.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat investeren in leren een kosteneffectieve manier is om
coherentie en netwerksturing vorm te geven in een zo divers beleidsarrangement als het
Deltaprogramma. En het is relevant vanuit het streven naar samenhangend en gecoördineerd
handelen in het licht van de doelen van het Deltaprogramma gegeven de netwerkstructuur waarin
het zijn beslag krijgt. Deze belemmert ten enenmale een hiërarchische benadering die wellicht vanuit
de omvang en ernst van de wateropgaven wenselijk lijkt. Leren (door kennisuitwisseling en
‘meekoppelen’) opent de weg naar netwerkgovernance waarin zowel de locus als de focus van het
gevoerde beleid niet langer uitsluitend bepaald wordt door de Rijksoverheid, maar waarin via
kennismanagement en het creëren van de juiste omstandigheden, toch richting gegeven wordt aan
decentrale dynamiek via leerprocessen. Tegelijkertijd is het een goede manier om flexibiliteit te
omarmen, door de capaciteit tot leren die reeds aanwezig is in het Deltaprogramma ten volle te
benutten. Voldoende flexibiliteit en adaptief vermogen zijn nodig om de structurele onzekerheden
van klimaatverandering en gerelateerde ontwikkelingen in de beleidsvoering te verdisconteren. In
het licht van beide uitdagingen is het de moeite om M&E te ontwikkelen vanuit een perspectief op
leren.

Tot slot
Het Deltaprogramma zou er, kortom, mee gediend zijn als het te ontwikkelen M&E-ontwerp recht
doet aan het netwerk-karakter van het programma, en dit op een, ten behoeve van leren, passende
wijze versterkt en ondersteunt. Dit betekent dat niet alle monitorings- en evaluatieactiviteiten
centraal behoeven te worden aangestuurd, maar dat ‘leren in en tussen netwerken’ op voor
betrokkenen relevante aggregatieniveaus wordt gefaciliteerd en dat bestaande leerprocessen
worden ‘geoogst’. Dit betekent concreet de wens en noodzaak voort te bouwen op reeds lopende
en geplande monitorings- en evaluatieprocessen en –plannen. Het betekent ook het benutten van
leerprocessen die ontstaan in de interactie tussen Deltaprogramma-actoren en actoren daarbuiten,
die geconfronteerd worden met het Deltaprogramma. Het betekent bovendien, dat de nieuw in het
leven te roepen structuur voor M&E op een efficiënte manier de uitwisseling in de diverse
netwerken binnen het Deltaprogramma zelf monitort, en uit de daarin beschikbaar komende
informatie een selectie weet te maken voor terugkoppeling naar centraal niveau. Een op het
leerconcept gebaseerd ontwerp voor M&E werkt reflectie in de hand en bevordert kennisontsluiting
en afstemming tussen organisaties binnen en buiten het Deltaprogramma. Een M&E-systematiek die
kennisuitwisseling en leren bevordert door koppelen, ontsluiten en faciliteren kan ‘de wind in de rug’
geven aan mensen binnen en buiten het Deltaprogramma die op een ‘lerende’ manier hun taken
oppakken en invullen. Bovendien kan een dergelijke systematisch benadering van kennisuitwisseling
en reflectie het ‘lerend vermogen’ van het Deltaprogramma als geheel vergroten. Om dat adequaat
te doen is de bereidheid nodig te ‘om te leren leren’.
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3. Leren in het Deltaprogramma
Het vorige hoofdstuk besprak het leerbegrip en de redenen voor het stimuleren van leren in de
context van M&E in het Deltaprogramma. De vraag is hoe een leer-perspectief zich laat inpassen in
de praktijk en organisatiestructuur en -cultuur van het programma. In dit hoofdstuk exploreren we
het leerbegrip vanuit de praktijk van het programma, om een antwoord te geven op de vraag: Wat
wordt in de praktijk van het Deltaprogramma verstaan onder ‘leren’?

3.1 ‘Leren’ in de deltataal
Het begrip ‘leren’ wordt veelvuldig gebruikt in de context van het Deltaprogramma: de intentie is om
waar mogelijk het programma ‘lerend’ in te richten. In het Gebiedsprogramma IJsselmeergebied
spreekt men bijvoorbeeld over ‘samen leren,’ in het gebiedsprogramma Kust over ‘lerend werken’. In
deze paragraaf brengen we in beeld hoe ‘leren’ in het Deltaprogramma gebruikt wordt op basis van
een tekstanalyse van kerndocumenten van de drie themaprogramma’s, en op basis van een korte
verkenning van ‘leren’ middels interviews en gesprekken in de periode juli – oktober 2015.
Uit de analyse komt naar voren dat in de documenten aan twee van de aspecten van het leerbegrip
gerefereerd wordt: het wordt gebruikt in verband met kennis en kennismanagement, en in verband
met ‘meekoppelen’ en het afstemmen van agenda’s tussen partijen.
Opvallend is dat het expliciet gekoppeld wordt aan de notie van (wetenschappelijke) onzekerheid. Zo
is te lezen in het Synthesedocument Ruimtelijke Adaptatie (2014, p.27):
De toekomst is onzeker. De basiswaarde flexibiliteit gaat over de ruimte die nodig is om adequaat in
te kunnen spelen op onzekere veranderingen in het klimaat, op veranderende sociaaleconomische
ontwikkelingen en over het inzetten van innovatieve methoden. Door flexibele oplossingsrichtingen
en lokaal/regionaal maatwerk (inrichtingsmaatregelen die zijn afgestemd op lokale opgaven en
ambities) bij het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van onze ruimte, is de kans op over- en
onderinvesteringen te minimaliseren. Met adaptieve strategieën en flexibele maatregelen en door
de werkelijke ontwikkelingen zorgvuldig te monitoren wordt flexibiliteit ingebouwd om tijdig in te
kunnen spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

En in het Synthesedocument Waterveiligheid (2014, p.73):
De uitgevoerde analyses hebben te maken met veel onzekerheden. In absolute zin kennen de
berekeningsresultaten een forse bandbreedte. Het is daarbij wel belangrijk te onderkennen dat de
analyses voor de verschillende dijkringdelen met dezelfde methoden en gegevens zijn uitgevoerd. De
invloed van onzekerheden werkt doorgaans voor alle dijkringdelen in dezelfde richting: bijvoorbeeld
klimaatverandering leidt voor alle dijkringen tot grotere kansen, economische ontwikkeling tot
grotere gevolgen. De verschillen die tussen dijkringdelen worden gevonden zijn dan ook veel
significanter dan uit een bandbreedte zou kunnen worden geconcludeerd.

Uit een vergelijking tussen deze twee passages komt naar voren dat in de beide domeinen het begrip
‘onzekerheid’ verschillend wordt opgevat. In het Synthesedocument Waterveiligheid wordt het
gekoppeld aan de klassieke manier van risicoberekening (risico als ‘kans maal effect’; in de
aangehaalde passage wordt gesproken over ‘kansen’ en ‘gevolgen’), die gebaseerd is op de
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assumptie dat risico’s ten principale kenbaar en berekenbaar zijn. Onzekerheden worden
geaccommodeerd door het opnemen van bandbreedte in de calculaties. In het Synthesedocument
Ruimtelijke Adaptatie daarentegen is geen sprake van een dergelijke modernistische invulling van het
risico-begrip (cf. Ewald, 2001). ‘Onzekerheid’ is hier iets dat het hoofd kan worden geboden middels
“lokaal/regionaal maatwerk” en “flexibiliteit” om in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen,
met andere woorden, middels het afstemmen van plannen op (veranderende) omstandigheden.
In dit laatste ligt een duidelijk verband met leren in relatie tot ‘meekoppelen’. Ook in deze
interpretatie zijn er verschillen per thema (beleidsdomein):
-

In de context van Waterveiligheid wordt leren gebruikt in relatie tot de keuze van “het meest
geschikte instrumentarium voor ‘slimme combinaties’” (dat wil zeggen: efficiënte en effectieve
koppelingen tussen Waterveiligheid en ruimtelijke Adaptatie) en in relatie tot Meerlaagse
veiligheid (MLV). Leren is iets dat gedaan kan worden op basis van lopende initiatieven, met als
expliciet doel te komen tot betere maatregelen en strategieën. Hieruit spreekt een instrumentele
visie op leren.

-

In het ondersteunende Zoetwaterdocument ‘Samen werken aan zoetwater’ wordt, in
tegenstelling tot de documenten over waterveiligheid waar de term gebruikt wordt in de zin van
“leren over”, gesproken over "leren van.” Maar de invulling van het begrip is grotendeels
hetzelfde: ook hier is de insteek dat het gaat om het opdoen van kennis op basis van ervaringen
ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak. Inhoudelijk verbindt het synthesedocument
Zoetwater ‘leren’ aan de noodzaak voor flexibilisering van het waterpeil in de toekomst middels
"leren van ervaringen."

-

Het synthesedocument Ruimtelijke Adaptatie gebruikt deze maar ook andere interpretaties van
het woord "leren." Het woord wordt een aantal keer gebruikt in de context van MLV met een
focus op ‘leren van de pilots’, dat wil zeggen, “leren van” lopende ervaringen. Het
synthesedocument stelt verder dat "vraaggestuurd werken en van elkaar leren" centraal staan in
het programma, evenals "lerend evalueren" (p. 55) en "ervarend leren" (p.95). Een heel andere
connotatie heeft het woord leren in relatie tot een ontwikkeling die in het document aangeduid
wordt met de term “transitie”, een fundamentele maatschappelijke verandering van een nietklimaatbestendig naar klimaatbestendig Nederland. Hoe dit precies vorm moet krijgen is niet op
voorhand vast te leggen: "Het is bij een transitie cruciaal dat meerdere eindbeelden worden
ontwikkeld, een breed speelveld wordt gecreëerd, actoren uit verschillende domeinen worden
betrokken en er ruimte ontstaat voor experimenten en leren." (Synthesedocument Ruimtelijke
Adaptatie, 2014, p.28) Hier is leren niet langer instrumenteel in het bereiken van een concreet
doel, maar onderdeel van een lerend proces ("al doende leren") vanuit een nog te ontwikkelen,
en gaandeweg bij te stellen toekomstbeeld van een klimaatbestendig Nederland, waarin
ruimtelijke ordeningsmaatregelen naast waterveiligheidsmaatregelen een plek hebben. Deze
gedachte vindt een uitwerking in bijvoorbeeld het verband dat wordt gelegd met de watertoets
en de aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen: het faciliteren van "lerende netwerken"
(p.48).

Deze verschillende uitwerkingen van het begrip ‘leren’ zijn te begrijpen in het licht van de
onderscheiden sturingsstijlen per domein zoals besproken in hoofdstuk 2, gekoppeld aan de
verschillen in inhoudelijke focus en institutionele context. De verschillende interpretaties komen ook
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naar voren in de gesprekken
gesprekspartners wijzen erop
instrumentele invulling heeft,
gangbaarder is in relatie tot
Ruimtelijke Adaptatie:

die gevoerd zijn in het kader van dit onderzoek. Uiteenlopende
dat leren beredeneerd “vanuit de waterkolom” bij uitstek een
terwijl de interpretatie van ‘gezamenlijk zoeken en reflecteren’
ruimtelijke adaptatie. Aldus een betrokkene bij het programma

Leren in netwerken is iets waar wij veel mee bezig zijn. Dus het leren van partijen en partijen
beïnvloeden. Met elkaar bespreken waar we tegenaanlopen, of wat gedeeld wordt, en hoe andere
partijen daarmee omgaan (Interview RA-1, 20-8-2015).

Het verschil in interpretatie wordt door een andere gesprekspartner verklaard vanuit de kenmerken
van de beide beleidsdomeinen:
…[D]it is het ruimtelijke domein. Als je hier verder wilt, dan móét je wel met iemand gaan praten,
niemand heeft hier het ei van Columbus. … hier is men eraan gewend dat het altijd maar doorgaat.
Er zijn altijd claims op de openbare ruimte, en ruimtelijke ordening probeert die met elkaar te
verzoenen. Met klimaatadaptatie komt er simpelweg een claim bij (Interview RA-2, 20-8-2015).

Deze werkwijze is een heel andere dan die op het terrein van waterveiligheid, waar gewerkt wordt
vanuit vooropgestelde doelen (op basis van centraal vastgestelde veiligheidsnormen) op een manier
die traditioneel op voorhand geen rekening houdt met concurrerende claims. Ditzelfde verschil komt
terug in de interpretatie van het begrip ‘meekoppelen’. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen
wat op het terrein van ruimtelijke ordening verstaan wordt onder dit begrip, en wat ermee
bedoeld wordt op het terrein van waterveiligheid.
Bezien vanuit waterveiligheid heeft meekoppelen de betekenis van het “combineren van functies”
waarbij bij de uitvoering van waterveiligheidsmaatregelen het uitgangspunt is. Dit komt bijvoorbeeld
naar voren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin het is opgenomen als vast
onderdeel van de werkwijze ten aanzien van ruimtelijke aspecten, naast “inpassing” en “uitwisselen.”
Hiermee worden ruimtelijke aspecten van hoogwaterbeschermingsmaatregelen als landschappelijke
inpassing en het afstemmen met mogelijkheden voor ruimtelijke maatregelen op basis van de
voorkeurstrategie geborgd, zeker als een verkenning daarvan (ruim) vooraf gaat aan de uitvoering
van werkzaamheden.12 Deze wijze van systematisch afstemmen en laten aansluiten van plannen van
uiteenlopende partijen bij te realiseren waterveiligheidsopgaven gebeurt ook in het kader van de
MIRT. Dit plannings- en financieringsstramien biedt een kader voor het systematisch zoeken naar
synergie tussen plannen op het gebied van waterveiligheid en plannen van andere betrokkenen in
een bepaalde regio. Een voorbeeld is de werkwijze van het DP Rijnmond-Drechtsteden bij
planvorming rond mogelijkheden voor dijkversterking. Op basis van tekeningen ten behoeve van de
MIRT-structuur is samen met andere actoren uit de regio per dijksegment onderzocht welke andere
opgaven er zijn en waar synergie mogelijk is. De wateropgave is op die manier gekoppeld aan
ruimtelijke en economische ontwikkelingen en plannen.13
Vanuit ruimtelijke adaptatie geredeneerd is meekoppelen eveneens één van de verschillende
strategieën om de eigen doelstellingen te realiseren, maar in tegenstelling tot het terrein van

12

Jorissen, R (2015) ‘Meekoppelen met het HWBP’. Presentatie Hoogwaterbeschermingsprogramma, 21
september 2015.
13
Pers. comm., Pim Neefjes, gebiedsprogramma Rijnmond-Drechtssteden, 2-7-2015
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waterveiligheid, vormen deze doelen hier juist niet het uitgangspunt. Globaal worden twee
strategieën bij het themaprogramma Ruimtelijke Adaptatie onderscheiden. Enerzijds is er de standalone-benadering, waarbij klimaatadaptatie door een gemeente of regio als een nieuw onderwerp
wordt geagendeerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij grote gemeenten, met voldoende middelen. Er
wordt op het onderwerp apart beleid ontworpen, dat vervolgens uitvoering behoeft. Anderzijds is er
de strategie van meekoppelen, het “meeliften” van klimaat-gerelateerde ideeën met plannen van
heel andere aard van een gemeente of andere speler. Een voorbeeld is het onderhoud aan riolen: dat
moet toch plaatsvinden en als een grotere buisdiameter gebruikt wordt kan het gekoppeld worden
aan RA-doelen. Het voordeel van deze aanpak is dat voor uitvoering van de plannen niet allerlei
actoren gemotiveerd moeten worden om aan de slag te gaan vanuit een klimaat-agenda; de urgentie
voor uitvoering volgt uit de agenda van de betreffende partijen zelf, die de klimaatgerelateerde
ideeën daarbij als het ware ‘meepakken’.
In beide interpretaties van het begrip ‘meekoppelen’ zit ‘leren’ vervat, in het bijzonder in de
betekenis onderlinge afstemming alhoewel die afstemming uiteraard ook de kennisbasis voor
handelen kan vergroten. Interessant is dat de manier waarop het woord ‘leren’ in de context van de
staf Deltacommissaris wordt gebruikt de beide betekenissen overbrugt. Hier wordt het gebruikt voor
“het proces dat je met elkaar aangaat om wederzijds begrip tot stand te brengen” of, op een andere
manier geformuleerd, “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.
Het begrip leren wordt, kortom, veelvuldig gebruikt. Juist doordat open wordt gehouden wat precies
onder ‘leren’ wordt verstaan is er ruimte om inzichten hierover al doende te ontwikkelen.

3.2 Leren in de deltapraktijk
Op verschillende manieren wordt in het Deltaprogramma inzicht ontwikkeld in hoe leren gestalte
krijgt bij het ontwerpen en implementeren van (delen van) het programma. Sommige projecten zijn
specifiek ten behoeve van leren geïnitieerd. Deze zijn – in het verlengde van de hierboven
beschreven interpretaties van het begrip – heel verschillend van aard en omvang. Daarnaast zijn er
constellaties die niet specifiek ten behoeve van het stimuleren van leerprocessen in het leven zijn
geroepen vanuit het Deltaprogramma, maar die wel als zodanig functioneren. Hier onder volgt (tabel
3.1) een opsomming van de bestaande initiatieven en mogelijkheden om in het Deltaprogramma
leren vorm te geven en te stimuleren. Deze lijst is bedoeld ter informatie en illustratie, en
pretendeert niet volledig te zijn.14

14

Een overzicht van publicaties (o.a. Deltaprogramma 2015, Kennisagenda van het Deltaprogramma) is te
vinden op http://deltacommissaris.nl/deltaprogramma/publicaties/
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<vervolg tabel, volgende pagina>
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Tabel 3.1 Overzicht van activiteiten rondom kennisontwikkeling, kennisuitwisseling, informatievoorziening die
al binnen het Deltaprogramma plaatsvinden. (Bijeengebracht door Ron Franken, voorjaar 2016)

42

Hoe precies het leerbegrip een rol speelt en gestalte krijgt in het Deltaprogramma wordt duidelijk
door een aantal van deze initiatieven meer in detail te bekijken:
-

In het Hoogwaterbeschermingprogramma (HWBP) wordt gewerkt aan Projectoverstijgend leren.
In lijn met het hierboven beschreven idee van “inpassing, meekoppelen en uitwisselen” wordt in
het HWBP gepoogd kennisuitwisseling te optimaliseren tussen het uitvoeringsspoor en het
ontwikkelingsspoor, om zo mogelijkheden te creëren voor optimale efficiëntie. In de woorden
van betrokkenen15: kern is het creëren van coherentie tussen uitvoeringsmanagement en
kennismanagement.16 Dit gebeurt door:
•

het genereren van leerervaringen en best practices, en het effectief doorgeven ervan ten
bate van vervolgprojecten in het programma;

•

knowledge pooling: het agenderen en doen ontwikkelen van voor het programma relevante
kennis, methoden, en instrumenten.

-

Pilots Meerlaagse veiligheid. Deze zijn/waren nadrukkelijk opgezet als lerende arrangementen,
en zijn ook bewust vanuit een ‘lerend perspectief’ geëvalueerd (Van Buuren et al., 2015). Diverse
noties werden onder het leerbegrip gebracht: “Het leren gaat over hoe we goed vorm kunnen
geven aan een transparant besluitvormingsproces met duidelijke verantwoordelijkheden,
financiering en besturing van een meerlaagse aanpak.” Ook heeft het leren betrekking op “de
toepasbaarheid van het concept slimme combinatie en de voorwaarden om een toepassing
succesvol te laten zijn.” Aldus de evaluatie van drie MLV pilots: “in de pilots [zien we]
vergelijkbare processen die te kenmerken zijn als gezamenlijk, open, gericht op leren en
ontdekken, en integraal.”

-

Vergroting KWA of ontwikkelen alternatieven. In het kader van het thema Zoetwater is een joint
fact finding proces gepland, waarin betrokken partijen gezamenlijk onderzoek zullen doen naar
verdere vergroting van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) op middellange termijn en naar
alternatieve daarvoor”. Hoe dit proces vorm gaat krijgen is vooralsnog niet bekend.

-

Leergemeenschappen Water en Ruimte, geïnitieerd door het themaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie. Uit de omschrijving: “de leergemeenschappen zijn voortgekomen uit de landelijke
evaluatie watertoets in 2011. Doel van de regionale leergemeenschappen is het gezamenlijk
leren tussen ruimtelijke ordenaars en water professionals te faciliteren en regionale netwerken
te versterken. … [Ze zijn bedoeld] om kennis te delen en tegelijkertijd netwerken te versterken.”17
De bijeenkomsten worden bezocht door geïnteresseerde partijen na aanmelding op eigen
initiatief. De aanwezigen zijn doorgaans koplopers op een bepaald terrein van het
Deltaprogramma. Een onderwerp is bijvoorbeeld ‘financiering van klimaatbeheersing.’ Kennis

15

Op basis van Frank den Heijer / Deltares (2015) samenvatting presentatie ‘projectoverstijgend leren in het
HWBP’
16
Dit gebeurt bijvoorbeeld via ‘Balanced score cards’ waarin kerncriteria voor kennismanagement en
uitvoeringsmanagement bij elkaar zijn gezet, zodat de effectiviteit van verschillende activiteiten kan worden
vergeleken.
17
zie http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/k/nl/n89/news/view/1019/527/leergemeenschap-water-en-ruimtewest.html
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hierover wordt door specifiek aangetrokken adviesbureaus met ervaring op zo’n vlak ingebracht,
waarna de sessie vorm krijgt als een uitwisseling van ervaringen.
-

Gebiedsworkshops Kwetsbare functies, eveneens geïnitieerd door het themaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie, met het oog op Vitaal en Kwetsbaar. Dit zijn workshops “waar deelnemers
met elkaar kunnen praten over vragen die te maken hebben met de afbakening tussen de
nationale en meer regionale functies, de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling … het gebrek
aan kennis over overstromingen en kwetsbaarheden, en de ketenafhankelijkheden.”18

-

Action and Learning Alliance (LAA) is een samenwerking tussen diverse kennispartners (Unesco,
TU Delft, Deltares, Erasmus Universiteit, Universiteit Wageningen, en Universiteit Utrecht) met
lokale overheden participerend vanuit het Deltaprogramma (waaronder Dordrecht), gericht op
kennisuitwisseling rond het voorbereiden en het uitvoeren van de Deltabeslissingen. De
uitvoeringspraktijk van de betrokken gemeenten in het kader van het Deltaprogramma geldt als
casus in diverse onderzoeken opgezet door de kennispartners. Het samenwerkingsverband is
opgezet vanuit een EU-gefinancierd internationaal vergelijkend onderzoek (MARE) –
vergelijkbare LAA zijn opgezet in Bergen (N), Sheffield en Hannover – en vervolgens is het deels
bekostigd vanuit het Deltaprogramma (Rijnmond-Drechtssteden).19 De meerwaarde van de LAA
zit ‘m er niet alleen in dat academisch onderzoek naar watermanagement en governance wordt
geïnformeerd door reflectie op de praktijk, maar ook dat ‘de praktijk’ (in casus de gemeente
Dordrecht) via het netwerk toegang heeft tot academische kennis, de nieuwste ontwikkelingen
daarin, en via stagiairs en onderzoeksopdrachten die kennis kan inbrengen in de eigen
beleidsvoering.20

Behalve in dergelijke arrangementen waarbij het stimuleren van leerprocessen één van de redenen is
om ze in het leven te roepen, wordt er ook geleerd op plekken en in contexten binnen het
Deltaprogramma waar daar in eerste instantie niet op wordt gemikt. Deze constellaties voor ‘ad hoc’
leren zijn bijzonder de moeite om in ogenschouw te nemen, omdat ze mogelijkheden bieden voor
leren over zaken die niet waren voorzien (zogenaamde verrassingen; unknown unknowns) maar
bijvoorbeeld ook voor het stimuleren van reflectie op eigen aannames waar die in de eigen
professionele context niet ter discussie worden gesteld.
Dergelijke plekken en/of momenten voor leren kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om overleg
tussen partners in het Deltaprogramma, of ook tussen hen en niet-overheidsactoren die met de
eerstgenoemden in gesprek gaan over het Deltaprogramma. Het kan gaan om onverwachte
uitwisselingen in de professionele sfeer, bijvoorbeeld in de marge van een formeel overleg, maar ook
om informele uitwisselingen. Hieronder worden enkele van dergelijke ‘ad hoc’-leercontexten
besproken, bij wijze van voorbeeld.

18

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/k/nl/n88/news/view/1000/245/vitale-en-kwetsbare-functies-beterbeschermen.html
19
Door de Wereldbank is inmiddels ook een MARE Azië van de grond getrokken, met vergelijkbare LAA.
20
Zie voor meer informatie over LAA het proefschrift van Sebastiaan van Herk (2014) Delivering integrated
Flood Risk Management. Governance for collaboration, learning and adaption. TU Delft.
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Het Deltaprogramma heeft een lange traditie wat betreft het overleggen met partijen ‘binnen en
buiten’ de overheid. In de aanloop naar de Deltabeslissingen toe zijn allerlei maatschappelijke
partijen betrokken geweest.21 In de uitvoeringsfase zijn uitwisselingen met niet-overheidsactoren bij
uitstek onderdeel van het thema Ruimtelijke Adaptatie. Voor de overige thema’s en in de
gebiedsprogramma’s zijn, afhankelijk van de fase van uitvoering, dergelijke uitwisselingen
momenteel niet structureel.22 Een uitzondering vormen publiekscampagnes zoals bijvoorbeeld
uitgezet door een gemeente.23
Voor Ruimtelijke Adaptatie zijn uitwisselingen met niet-overheidsactoren een centraal onderdeel van
de uitvoeringspraktijk. Om de in de bestuursovereenkomst geformuleerde doelen te realiseren is de
coproductie ervan door maatschappelijke partners essentieel. Om dat te bewerkstelligen worden
activiteiten uitgezet langs twee hierboven beschreven sporen van, enerzijds, stand-alone activiteiten,
en anderzijds van meekoppelactiviteiten waarbij het expliciet de bedoeling is aan te haken bij, en
mede invulling te geven aan, doelen en plannen van derden. Het opstellen en ondertekenen van
intentieverklaringen door een heel groot aantal partijen, onder andere uit het bedrijfsleven, is een
voorbeeld van de eerste soort. Een voorbeeld van een meekoppelactiviteit is het aanhaken bij het
zogenaamde Watertorenberaad, een bestaand breed overlegverband tussen bedrijven en overheden
die elkaar treffen in het licht van woningbouw. Partijen binnen dit overleg hebben zelf aangegeven te
willen werken vanuit een oriëntatie op klimaatadaptatie en staan dus open voor de inbreng vanuit
het programma Ruimtelijke Adaptatie. Leren vindt hier plaats doordat de betrokken partijen
gestimuleerd worden op hun eigen plannen en doelen, en de daaronder liggende assumpties, te
reflecteren in het licht van de informatie die vanuit het programma Ruimtelijke Adaptatie wordt
aangedragen. Hierdoor worden de doelen daarvan geïntegreerd in het handelen van
maatschappelijke partners die daadwerkelijk vormgeven aan een toekomstig (in dit geval, bebouwd)
Nederland, en daarmee vorm geven aan de bedoelde “transitie naar een klimaatbestendig
Nederland.”
Uit deze voorbeelden en bovenstaande beschrijving is op te maken dat de redenen om te focussen
op leren binnen het Deltaprogramma in grofweg drie categorieën zijn te verdelen:
a) Een categorie van redenen om te leren zijn de technische aspecten van de beleidskeuzes
(waaronder in het bijzonder de Deltabeslissingen) in het programma, en de bijbehorende
investeringen. De voorkeursstrategieën en maatregelen die geformuleerd zijn per thema en
gebiedsprogramma zijn bij uitstek onderwerp van wat wij hier technisch leren noemen. Deze zijn
gebaseerd op de zogenaamde deltascenario’s (“plausibele toekomstbeelden” met betrekking tot
klimaatveranderingen en sociaaleconomische ontwikkelingen) die zijn uitgewerkt door
21

Zo was LTO betrokken bij het voorbereiden van de Zoetwaterstrategie, in samenwerking met I&M. Het DP
Rijnmond-Drechtsteden werkte met een Maatschappelijke Adviesgroep, onder voorzitterschap van ouddijkgraaf Gerrit Kok aan de voorbereiding van hun strategiedocument (zie “van wateropgaven naar
maatschappelijk kansen”. In de ateliers rond “Kustkwaliteit” vormde de
toerisme-industrie een
gesprekspartner. Voorbeelden met dank aan Tineke Ruijgh-van der Ploeg, TUD/ TBM.
22
Maar ze zijn er wel: een voorbeeld is de haalbaarheidsstudie van de getijdencentrale bij de Brouwersdam
besproken waarin in een vroeg stadium ondernemers betrokken werden, hetgeen leidde tot een koppeling van
de wateropgave met economische ontwikkeling in de regio. Het gebeurt name plaats in gebiedsprojecten met
specifieke kunstwerken. Andere voorbeelden zijn het programma Rijke Waddenzee – meekoppelmogelijkheden
voor ecologie en economie – en andere projecten rond de Waddenzeedijken, bijv. Groninger Seaports.
23
Een voorbeeld is de campagne “wat als ons water stijgt in Dordrecht?” opgezet door de gemeente Dordrecht
in samenwerking met de nationale website voor bewustwording en publieksvoorlichting ‘Ons Water.’
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gerenommeerde onderzoeksinstituten op basis van state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek.
Kennis over deze technische aspecten alsook over onzekerheden, en informatie over
onvoorziene risico’s en interne en externe ontwikkelingen vormen een bron van feedback die
kan leiden tot ‘technisch leren’, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de adaptatiepaden waarin
voorkeursstrategieën per regio zijn uitgewerkt (een voorbeeld van eerste-orde leren; zie
Hermans et al., 2016; Haasnoot et al., 2013) ofwel het heroverwegen van bepaalde signposts en
triggers als basis voor het maken van beslissingen om adaptatiepaden aan te passen (een
voorbeeld van tweede-orde leren). Dergelijke feitelijke kennis vormt de backbone van beleid ten
aanzien van klimaatadaptatie en waterveiligheid. Adaptief Deltamanagement (ADM) is een
specifieke inhoudelijke uitwerking van dergelijk technisch leren.
b) Een andere categorie van redenen om te leren is de wens of noodzaak te komen tot het
afstemmen van agenda’s en inzichten tussen partijen binnen en buiten het Deltaprogramma. De
uiteenlopende projecten, specifieke pilots en arrangementen gericht op “meekoppelen”, “slim
combineren”, “meerlaagse” samenwerking etc. zetten – ongeacht hun onderlinge verschillen en
de verschillende interpretaties van het begrip leren – in op het expliciteren van plannen en
doelen, en het herzien daarvan in het licht van de plannen en doelen van anderen. We kiezen
ervoor in dit verband te spreken over sociaal leren.
Het verband tussen samenwerken en leren is tweeledig. Reflectie draagt bij in principe aan
mogelijkheden tot samenwerken: een actor kan zijn eigen plannen gaan zien en begrijpen in het licht
van ideeën, aannames en plannen van anderen. Dit onderstreept het sociale karakter van leren in
beleidscontexten. Maar of het nu gaat om leerprocessen met een focus op technische aspecten, of
op sociale aspecten (die bovendien niet altijd goed te scheiden zijn, zoals we hierboven hebben
geconstateerd); in alle gevallen kan sociale interactie ook bijdragen aan het ontstaan van
leerprocessen. In hoofdstuk 2 is opgemerkt dat een mens anderen nodig heeft om hem /haar te
wijzen op de beperkingen van zijn denkraam. Zoals we zagen bij de bespreking van het leerbegrip op
basis van het werk van Schön en Argyris, is feedback een noodzakelijke maar vaak niet een afdoende
basis voor leren, omdat een actor (een mens, maar ook: een beleidsactor c.q. beleidsprogramma)
niet snel geneigd is om de eigen uitgangspunten en veronderstellingen ter discussie te stellen. Dat
beperkt de mogelijkheid tot (in het bijzonder tweede-orde) leren.
c) Dit vestigt de aandacht op een derde categorie van redenen om te focussen op ‘leren’ in het
Deltaprogramma: de noodzaak en de wens om het Deltaprogramma in te richten als een ‘lerend
systeem.’ Getuige de vele projecten, pilots en arrangementen binnen het programma die vorm
krijgen rond het thema ‘leren’ – inclusief de opdracht voor deze studie – is er bijzonder veel
aandacht voor het lerend vermogen van het Deltaprogramma. De focus in het leren hier ligt op
de kaders waarbinnen wordt gehandeld en gereflecteerd door betrokkenen, en op het kunnen
‘leren leren’. Deze vorm van institutionele zelfreflectie (in de literatuur wel aangeduid met
deutero learning, zie paragraaf 2.1) komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de keuze het concept
van Adaptief Deltamanagement (ADM) te omarmen, en in de ontwikkeling van een nieuw
beoordelingsinstrument waarin aangegeven is hoe nieuwe normen gebruikt kunnen worden, en
waar rekening gehouden wordt met nieuwe inzichten ten aanzien van faalmechanismen.
Evenwel legt de politiek-bestuurlijke context beperkingen op aan de mogelijkheden om ‘flexibel’
beleid te voeren. Immers, een zekere mate van stabiliteit in onontbeerlijk gezien het streven te
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fungeren als betrouwbare overheid, en voor het maken van lange-termijn afspraken.24 Met
andere woorden, het lerend vermogen (de derde feedback loop in figuur 2.1) zelf kan een
onderwerp van reflectie zijn, en is dat ook geregeld in het Deltaprogramma. We kiezen ervoor
om hiervoor het begrip systeemleren te gebruiken.

3.3 Implicaties voor het ontwerpen van een M&E structuur
Op basis van de algemene schets van het leerbegrip en een nadere inventarisatie van wensen en
ideeën ten aanzien van feedback en leren in het Deltaprogramma, identificeren we hier welke vragen
en behoeften leven binnen het Deltaprogramma die relevant zijn voor het denken over een
systematiek voor monitoring en evaluatie. We hanteren hierbij de indeling naar de drie typen leren
zoals eerder onderscheiden, en hier geconcretiseerd op basis van de praktijken rond leren in het
Deltaprogramma.

Technisch leren en kennismanagement
In vrijwel alle discussies over leren wordt door gesprekspartners ‘leren’ in eerste instantie
gedefinieerd als het opdoen van nieuwe kennis over hoe iets beter kan worden gedaan. Een vaak
gehoorde nuance daarbij is dat het in de hand gewerkt wordt door praktische kennis, niet door
theoretische kennis. Dit vestigt de aandacht op de in de uitvoering van het Deltaprogramma
benodigde technische informatie, en de bestaande informatiestromen voor knowledge pooling.
•

Dat leidt tot een eerste richtinggevende vraag voor het ontwerpen van een M&Esystematiek: hoe kunnen betrokkenen bij het Deltaprogramma tijdig (dat wil zeggen: op een
voor hun ideevorming en planning nuttig moment) beschikken over de juiste kennis (dat wil
zeggen: de voor hun ideevorming en planning geschikte en benodigde informatie) om leren
mogelijk te maken?

Discussies hierover maakten duidelijk dat bestaande informatiestromen op dit moment vooral zijn
ingericht op het afleggen van verantwoording, en op het informeren van partners op uiteenlopende
niveaus over eigen werkzaamheden en plannen, en het formuleren van bijdragen aan de
kennisagenda (in feite: kennisagenda’s). Deze informatiestromen (ten behoeve van het afleggen van
verantwoording, en ten behoeve van de kennisagenda’s) zijn in de praktijk gekoppeld. De jaarlijkse
rapportage – de voortgangsrapportage – ten behoeve van beleid is hiervan een voorbeeld. Het
format hiervoor bouwt voort op het MIRT projectenboek en het projectenboek
Hoogwaterschermingsprogramma, en behelst vragen aan de themaprogramma’s en relevante
gebiedsprogramma’s over voortgang van projecten (output: wat en hoe, door wie van het afgelopen
jaar, en de verwachtingen ten aanzien van voortgang voor het komende jaar) in het licht van de
deltabeslissingen.25 Wat interessant is aan de vraagstelling is dat naast deze feitelijke rapportage ook
24

Ter illustratie: Dat maakt dat adaptatie op basis van voortschrijdend technisch inzicht mogelijk is ten aanzien
van signposts, en als dat dringend nodig is, van voorkeursstrategieën, maar niet zo snel van politiek
vastgestelde veiligheidsnormen.
25
In casu: deltabeslissing Waterveiligheid: veiligheid; deltabeslissing Zoetwater: zoetwater; deltabeslissing
Ruimtelijke adaptatie: Ruimtelijke adaptatie; deltabeslissing Rijn-Maasdelta: Rijnmond-Drechtsteden;
deltabeslissing IJsselmeergebied: IJsselmeergebied; beslissing Zand: Kust.
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ruimte is om a) aan te dragen welke informatie betrokkenen “wezenlijk [achten] voor … bestuurders
en in [de volgende rapportage] aandacht moet krijgen”, met bijbehorende ruimte om het format
daarop aan te passen, en b) aan te geven welke kennisvragen die voortkomen uit het werk nog niet
geagendeerd zijn, ofwel die prioriteit behoeven vanuit het perspectief van de betrokkenen bij de
uitvoering. Daarnaast houdt elk van de thema’s en gebiedsprogramma’s een kennisagenda bij, en
komt kennisdelen o.a. aan de orde in het Kennisnetwerk Deltaprogramma.
In feite vormen de vragen naar ontbrekende informatie en naar (prioritering van) kennisvragen een
manier om de feedback loops ten behoeve van leren op een voor de uitvoerenden passende manier
vorm te geven. Deze manier van ‘knowledge pooling’ kan een basis vormen voor het uitwerken van
een systematiek voor evaluatie en monitoring met betrekking tot feitelijke, ‘technische’ kennis, en
met betrekking tot outcome-evaluaties en verantwoording. Wij hebben in gesprekken over dit
onderwerp gevraagd naar ervaringen en ideeën omtrent de bestaande kennisuitwisseling, en
mogelijke relevante aanvullingen daarop in het kader van evaluatie en monitoring. Een belangrijk
inzicht daaruit, dat door verschillende gesprekspartners werd benadrukt, was om met een M&Estructuur zo goed mogelijk aan te haken bij bestaande informatiestromen. Op die manier wordt
voorkomen dat medewerkers het als een last gaan zien, in plaats van als een toevoeging met
praktisch nut voor het eigen werk. Daarnaast werden, met het oog op het praktisch nut, een aantal
concrete suggesties gedaan voor aanvullende informatiestromen:
Partijen betrokken bij de uitvoering, zoals gemeenten, geven aan behoefte te hebben aan een
uitbreiding van de systematische toevoer van kennis ten behoeve van hun eigen planvorming en
tijdige bijstelling daarvan. Een voorbeeld van een dergelijke informatiestroom – wél aanwezig – is
informatie over neerslag, gedifferentieerd naar regio (die is via een abonnement op diensten van het
KNMI is te achterhalen):
Feitelijke informatie met voorspellingen … over zeespiegelstijgingen en dergelijke die hebben we
nodig … gedifferentieerd naar gebied. Wij maken op die cijfers beleid. … we verbeteren
[bijvoorbeeld] op informatie die we krijgen van het KNMI … na bijvoorbeeld een waarschuwing
van het KNMI pompen we sloten leeg en is er minder schade aan de stad (Interview DP
Rijnmond-Ddrechtsteden, 15-10-2015)

Een dergelijke toeleverende kennisstroom wordt gemist wat betreft concrete wetenschappelijke
verwachtingen met betrekking tot klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van
zeespiegelstijging en verwachte watervolumes van rivieren. Het zou welkom zijn als er
gestructureerde informatiestromen rond technische kennis ten behoeve van beleidsaanpassing
worden gecreëerd, die voorzien in informatiebehoeften op lokaal en regionaal niveau. (Een genoemd
voorbeeld is het doorrekenen van informatie vanuit het jaarlijkse IPCC-rapport in kerngetallen
gevalideerd per regio).

Sociaal leren en ‘meekoppelen’
Vrijwel alle gesprekspartners uit de verschillende domeinen en thema’s die bijeengebracht zijn in het
Deltaprogramma gaven te kennen veel belang te hechten aan sociaal leren, begrepen als een
aanpassing van plannen en ideeën als gevolg van interactie. De mate waarin dit het geval is verschilt
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overigens per fase van programmamanagement, en per thema. Zoals hierboven uiteengezet zijn er
grote verschillen wat dit betreft tussen ruimtelijke adaptatie en waterveiligheid, ook wat betreft het
type gesprekspartners. Voor RA zijn dit bedrijven en burgers, terwijl die bij WV en ZW niet of
nauwelijks in beeld zijn. Alleen bij concrete uitvoering op projectniveau zijn deze groepen in beeld.
Maar dergelijk leren vindt ook plaats in de afstemming tussen overheids(-gerelateerde) partners
onderling, op alle niveaus.
Zelden werd voor het verschijnsel waar we hier over spreken overigens spontaan het woord ‘leren’
gebruikt, maar alom werd benadrukt dat dit als essentieel wordt gezien in relatie tot wat als
kenmerkend werd gezien van het Deltaprogramma: “afstemmen tussen partijen”, “meekoppelen” en
“meerlaags denken” etc. Ook werd aangegeven dat aan het delen van ervaringen hiermee specifiek
behoefte is.
•

Dat leidt tot een tweede richtinggevende vraag bij het nadenken over een structuur voor
M&E: Hoe kunnen monitoring en evaluatie afstemming tussen uiteenlopende partijen in en
rond het Deltaprogramma met verschillende belangen en tijdshorizonten bewerkstelligen, en
hoe kan het de leerprocessen die daaruit mogelijk ontstaan in beeld brengen?

De gesprekspartners die we hierover spraken zochten steevast naar woorden om de gedeelde
ervaringen op dit vlak in kaart te brengen: men sprak over “elkaar begrijpen”, “je partners
aanvoelen”, “elkaar weten te vinden” etc. Een algemene noemer was de gedachte dat het vraagt om
het (enigszins) loslaten van een ‘ik’-redenering (“mijn opgave”) ten behoeve van een ‘we-redenering’
(“onze opgave”). Het wordt begrepen als mogelijkheid voor betrokkenen om van en met elkaar
inzichten te creëren in hoe (gezamenlijk en afzonderlijk) “sneller, beter, efficiënter” (etc. – de
formulering van de normatieve kwalificaties waarnaar gestreefd wordt is een product van het
leerproces zelf) vorm te geven aan Deltamanagement.
Behalve deze geplande en gewenste informatie- en feedbackstromen wordt door gesprekspartners
ook gewezen op het belang van onverwachte feedback. Deze kan zich op allerlei plekken
manifesteren. Dergelijke unsolicited feedback kan leiden tot heel nieuwe inzichten. Processen van
‘meekoppelen’ vormen een bron van dergelijke feedback juist omdat dit interactie met andere dan
gebruikelijke gesprekspartners met zich meebrengt. De betekenis van dergelijke feedback en de
leerprocessen die hierdoor kunnen ontstaan wordt geïllustreerd in het eerder aangehaalde
voorbeeld waarin door actoren uit Rijnmond-Drechtsteden samen met andere actoren uit de regio
per dijk-segment onderzocht werd welke opgaven gekoppeld konden worden aan
waterveiligheidsopgave. In een sessie om plannen af te stemmen tussen partijen ontstond het inzicht
om op een bepaald traject de rivier te verruimen en een stuk dijk te verleggen naar een plek die nog
niet eerder overwogen was. Om die mogelijkheid van een combinatie van waterveiligheids- en
ruimtelijke ordeningsmaatregelen nader te onderzoeken was het nodig, realiseerde men zich, om in
een vervolgoverleg ook de gemeente Dordrecht en een andere partij (Staatsbosbeheer), die op dat
moment nog geen gesprekspartners waren, bij dit overleg aan tafel te vragen. De suggestie is om via
M&E dit soort uitwisselingen te stimuleren.
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Velen wezen erop dat hoewel deze leerervaringen bijzonder waardevol worden geacht26, er op dit
moment zijn er geen kanalen zijn om dergelijke ervaringen uit te wisselen, en om hierop te
kapitaliseren. Het Deltaprogramma veronderstelt meekoppelen als noodzakelijk, en biedt ook de
legitimatie om het te doen, maar het idee vraagt nadere, concrete uitwerking, die niet zonder
specifieke aandacht daarvoor tot stand komt. Alleen waar gerichte leergemeenschappen zijn opgezet
(bijv. de Learning and Action Alliances) is structureel aandacht voor de condities waaronder leren
plaatsvindt, en de wijze waarop sociaal leren kan worden bevorderd.
Er zijn door diverse gesprekspartners suggesties gedaan hoe dit een rol van betekenis zou kunnen
spelen in een M&E-aanpak. Allerlei interacties binnen de kaders van het Deltaprogramma en
daarbuiten (uitwisselingen met niet-statelijke actoren) worden herkend en benoemd als
gelegenheden waar sociaal leren plaatsvindt. Bij wijze van voorbeeld werden de lunchsessies van
Rijkswaterstaat genoemd, en ook de "Leertafel" tussen RWS en ZW, "Bestuurlijke netwerksessie" en
het “Zuidwestelijke Delta Liaisonoverleg.” Opgemerkt wordt dat specifieke vormen van
kennisproductie, zoals joint fact finding ook kunnen dienen als triggers voor sociaal leren. De
suggestie is om via M&E uitgenodigd te worden om dergelijke (al dan niet toevallige; ‘unsolicited’)
ervaringen met participatie te beschrijven, en om informatie over de omstandigheden waaronder dit
plaatsvond, en de plekken waar, te delen in een gestructureerde informatie-uitwisseling over
ervaringen met sociaal leren. Het zou kunnen door het toevoegen van een speciale paragraaf over
‘leren’ aan inhoudelijke rapportages, die in het kader van bijvoorbeeld de MIRT-procedures of de
jaarlijkse voortgang worden geschreven. Dit kan ook gezamenlijke kennisproductie in de hand
werken. Het kan partijen helpen de potentiele meerwaarde van gezamenlijk optrekken in te zien.
Het temporele aspect is daarbij een factor van belang: de vraag om gezamenlijke kennis moet op het
‘juiste’ moment komen. Volgens gesprekspartners is een goede timing als er tijd is om met elkaar in
zee te gaan, maar er tegelijkertijd voldoende urgentie wordt ervaren om dat ook daadwerkelijk te
doen. Bepaalde tijdsdruk is nodig om getriggerd te worden na te denken over gezamenlijk optrekken,
maar een te hoge tijdsdruk bemoeilijkt juist weer het “scannen en scouten.”
Gesprekspartners die zich uitlieten over sociaal leren wezen erop dat, wil het tot stand komen,
gesprekken bij voorkeur plaats vinden “in de luwte”, in een veilige omgeving. Onderling vertrouwen
is van cruciaal belang, evenals goede spelregels en het creëren van de juiste netwerken; veel bij
elkaar langsgaan werd ook gezien als essentieel. Ook uit de literatuur over leren en
participatieprocessen komt naar voren dat vertrouwelijkheid en onderling vertrouwen cruciaal zijn
voor sociaal leren (zie ook Rist, 2000). Dit brengt een moeilijkheid met zich mee. Deze condities staan
haaks op de voorwaarden waaronder een andere functie van evaluatie mogelijk is: het afleggen van
verantwoording. Dat vereist transparantie en een publieke en herleidbare getuigenis van geleverde
prestaties. De noodzaak zich te verantwoorden leidt bij mensen geregeld tot angst voor
gezichtsverlies, angst afgerekend te worden op falen, en werpt daarom drempels op om open te zijn
en een eventueel gebrek aan succes te delen. Deze constatering betekent dat bij het ontwerpen van
26

Opgemerkt zij dat er ook kritische geluiden zijn met betrekking tot de wens tot afstemmen en meekoppelen:
over de noodzaak van meekoppelen ofwel afstemmen van agenda’s en zienswijzen met anderen wordt
verschillend gedacht. Voor de één is het een vanzelfsprekendheid, een ander benadrukte juist de grenzen van
meekoppelen (“want het kan ook té groot en té complex worden”). De relatie tussen de ‘lerende uitwisseling’
en de eigen professionele omgeving, en mandaat, is bijvoorbeeld potentieel problematisch: de
onderhandelruimte die nodig is voor leren is niet vanzelfsprekend gelijk aan het mandaat waarmee het gesprek
wordt aangegaan.
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het M&E-raamwerk nagedacht moet worden over de (on)mogelijkheden om via evaluatie ‘leren’ en
‘verantwoorden’ te combineren. Mogelijk zinvol daarbij is om een onderscheid te maken tussen
‘horizontaal verantwoorden’ (Bovens, 2000) en het gebruikelijke ‘verticaal verantwoorden.’
[De] horizontale verantwoording wijkt op een aantal punten af van de verticale vorm. … Naast
parlement en politieke bestuurder worden andere publieke instituties geplaatst die bevoegd zijn
op onderdelen rekening en verantwoording te vragen. De verantwoordingsfora hoeven echter
niet beperkt te blijven tot de officiële instellingen, maar kunnen zich ook uitstrekken tot
maatschappelijke instellingen, belangengroepen en andere onderdelen van de civil society, zoals
de media of zelfs individuele burgers. Het afleggen van verantwoording geschiedt niet op basis
van onderschikking, maar op basis van nevenschikking en onderlinge afhankelijkheid (Bovens,
2000, p.20)

Het is bijvoorbeeld nuttig een dergelijk onderscheid tussen horizontaal en verticaal verantwoorden
aan te brengen bij het denken over ‘meerlaagse veiligheid.’ MLV wordt bij uitstek gezien als een
thematiek waar sociaal leren centraal moet staan met het oog op onderlinge afstemming. Maar
organisatorisch en qua kennis en prioriteiten verschillende de diverse betrokkenen hemelsbreed,
hetgeen afstemmen en leren compliceren. Een noodzaak tot gezamenlijke ‘horizontale
verantwoording’, tussen betrokken gemeenten onderling en hun burgers met betrekking tot de
voortgang van meerlaagse veiligheidsmaatregelen zou de uiteenlopende partijen kunnen aanzetten
tot nadere afstemming en samenwerking.

Leren om te leren en het lerend vermogen
Bovenstaand voorbeeld brengt de moeilijkheden met afstemmen en meekoppelen die partijen in het
Deltaprogramma ervaren in beeld, en daarmee ook de grenzen aan ‘leren’. De kaders waarbinnen de
uitvoering van het Deltaprogramma zijn beslag krijgt – variërend van verantwoordingsvereisten tot
administratieve grenzen – belemmeren in meer of mindere mate effectief leren (feedback loops met
betrekking tot technische kennis en sociaal leren). Zoals een gesprekspartner vertelde:
De reflex is om je op je taak te richten in plaats van op de maatschappelijke opgave. De reflex [is
ook] om je eigen budget en tijdshorizon als leidend te zien en niet die van andere partijen. De
reflex [is] om van je eigen middelen gebruik te maken en niet die van anderen als dat niet hoeft.
[Partijen stellen] dat als [anderen] willen dat ze meedenken, … ze daar maar voor moeten
betalen, want daar is helemaal geen ruimte voor. … Daar is helemaal geen tijd voor. … [O]ok
kennis ontbreekt. [W]ater is [voor sommige betrokkenen] gewoon terra incognita [terwijl] … zij
zouden moeten meekijken met [het maken plannen]…(interview betrokkene DP, 30-10-2015).

Ondanks de grote alertheid op het lerend vermogen van en in het Deltaprogramma is systematische
reflectie op de centrale premissen en perspectieven in het Deltaprogramma lastig.
Gesprekspartners meldden dat door het gebrek aan urgentie op de korte-termijn bij zowel Zoetwater
als Waterveiligheid (gestelde opgaven zijn met beschikbare kennis en middelen te realiseren) de nu
gestelde taken vaak worden uitgevoerd op de gebruikelijke manier, eenvoudigweg omdat dat
volstaat, en men geen reden ziet om in het licht van de aard van het onderwerp (klimaatverandering)
hierin verandering te overwegen.
•

Dit leidt tot een derde richtinggevende vraag voor het ontwerpen van een M&E-systematiek:
Hoe kunnen monitoring en evaluatie bijdragen aan het creëren van een Delta Community die
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de eigen institutionele kaders en denkbeelden ter discussie stelt voor zover die leren
beperken?
Relevant voor het beantwoorden van deze vraag is een kritische reflectie op de mate waarin het
Deltaprogramma zelfreflectie en het vermogen tot technisch en sociaal leren in de hand werkt. En de
mate waarin het ruimte biedt om de kaders die mogelijk belemmerend zijn voor het realiseren van
de doelen van het programma te heroverwegen. Meerdere gesprekspartners wijzen op aspecten die
(technisch en samenwerkend) leren belemmeren: verschillen in sturingsstijlen, de ‘versnippering’
van de organisatie van het Deltaprogramma tussen heel divers gedefinieerde bestuurlijke eenheden,
de verschillende aggregatieniveaus waarop activiteiten rond de uitvoering van het Deltaprogramma
zich concentreren, hun verschillende tijdshorizonten en de financieringsstructuur die, vanwege de
sunk investments in dijken en andere kunstwerken, structureel ruimtelijke adaptatiemaatregelen zou
belemmeren.
Wat betreft dit laatste: node gemist wordt een manier om te kunnen verantwoorden wat met
investeringen wordt voorkómen. Op dit moment worden investeringen verantwoord in termen van
reëel gemaakte kosten, in relatie tot risicobeheersing. Dat maakt dat kosten die gepaard gaan met
het verstevigen of vernieuwen van bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld bij riolering, of dijken)
altijd beter zijn te verantwoorden – en daarmee makkelijker worden geaccepteerd – dan kosten
benodigd voor investeringen in ‘originele’, niet-traditionele oplossingen. Die laatste liggen vaak op
het vlak van ruimtelijke ordening, waardoor juist die denkrichting, ondanks inzet op “slimme
koppelingen” en “ruimtelijke inpassing”, in de praktijk op minder draagvlak kan rekenen, en
oplossingen op dat terrein snel achterwege blijven. Op het moment dat investeringen kunnen
worden berekend in termen van het voorkomen van schade (door het in beeld brengen van
counterfactuals) zijn deze beter te verantwoorden naar burgers, regio-partners en Rijk.
Een ander concreet voorbeeld betreft een aspect van de ‘versnippering’ van het programma: gemist
wordt een overzicht van de aanwezige kwaliteiten en ervaringen, en verdeling van expertise
binnen de ‘Delta-community.’ De vraag is heel concreet hoe geschikte gesprekspartners te vinden
op een bepaald onderwerp: wie zit waar met welke ervaring en expertise (ten aanzien bijvoorbeeld
van technische innovaties, of met specifieke maatschappelijke processen), en hoe kan je die
informatie vinden? Uitwisselingen hierover binnen de context van het Deltaprogramma vinden nu ad
hoc plaats, op grond van de reputatie van personen en verspreiding van rapportages via eigen
netwerk-contacten. Er wordt op gewezen dat het ontsluiten van dergelijke informatie essentieel is
om niet alleen de diverse betrokkenen meer tot de gewenste ‘community’ te maken, maar ook in
staat te stellen zich te ontwikkelen tot een lerende gemeenschap.
Dergelijke reflecties zijn voorbeelden van ‘leren’ over leren in het beleidsprogramma
(systeemleren). De vraag is of en hoe dergelijke reflecties kunnen worden gekanaliseerd opdat ze,
eventueel, kunnen leiden tot verbeteringen in de vormgeving van het programma, en in hoeverre de
systematiek voor M&E hieraan een bijdrage kan leveren om zo het lerend vermogen van het
Deltaprogramma te versterken. In deze categorie van reflecties vallen ook de gedachten die zijn
geformuleerd in hoofdstuk 2 met betrekking tot het nut van kennismakelaars die een rol kunnen
vervullen in het dichten van zogenaamde ‘uitwisselingshiaten’ tussen de (thematische en
gebieds)programma’s om relevante kennis te ontsluiten.
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In het volgende hoofdstuk vertalen we de inzichten die zijn ontstaan uit het ‘heen- en terugdenken’
tussen inzichten over leren uit de literatuur enerzijds en over het Deltaprogramma anderzijds in
aanbevelingen voor het ontwerpen van een M&E-systematiek.
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4. Ontwerpcriteria voor een M&E systematiek
De hierboven geformuleerde richtinggevende vragen geven houvast bij het formuleren van criteria
voor het ontwerpen van een M&E-systematiek. Hieronder worden deze bijeen gezet als antwoord op
de vraag welke ontwerpcriteria volgen uit het aan elkaar relateren van de bevindingen uit de
literatuur en de empirische verkenning van het Deltaprogramma. Vervolgens bespreken we hoe deze
inzichten zich verhouden tot de voorwaarden voor het vergroten van het adaptief vermogen, in
antwoord op de derde en laatste deelvraag: Wat zijn de specifieke voorwaarden waaronder een
systematiek van monitoring en evaluatie leren faciliteert, en onder welke voorwaarden kan dit
bijdragen aan kennisuitwisseling en het vermogen tot reflexiviteit in het Deltaprogramma?

4.1 Naar een M&E-ontwerp voor het Deltaprogramma
Een eerste vereiste aan de te ontwerpen M&E-systematiek is dat deze aansluit bij bestaande
initiatieven voor evaluatie27 en bij lopende informatiestromen (waaronder de jaarlijkse rapportage
aan de Deltacommissaris en parlement). Op die manier kan worden voorkomen dat betrokkenen bij
het Deltaprogramma nieuwe M&E-gerelateerde activiteiten als een last gaan zien, in plaats van als
een toevoeging met praktisch nut voor het eigen werk, zo werd duidelijk uit de verkenning voor deze
studie.
Daarnaast is op basis van de inzichten uit de literatuur in relatie tot de bevindingen over het
Deltaprogramma een aantal ontwerpcriteria te destilleren, die ertoe kunnen bijdragen dat de te
ontwerpen M&E-systematiek het technisch leren, het sociaal leren en het vergroten van het lerend
vermogen van het Deltaprogramma in de hand werkt. Deze criteria (zie ook tabel 4.1) hebben
betrekking op kennisstromen, te organiseren als feedback loops ten behoeve van leren in het
algemeen (criteria 1 en 2), op het versterken van het vermogen tot technisch leren (3), het
bevorderen van sociaal leren (4) en het vergroten van het lerend vermogen van het Deltaprogramma
als geheel (5). Dit laatste is cruciaal: de mate waarin monitoring en evaluatie tegemoet kunnen
komen aan de noodzakelijke adaptatie die voortvloeit uit klimaatverandering, hangt nauw samen
met het vermogen van het Deltaprogramma om stelselmatig uiteenlopende – geplande en spontane
– leerervaringen in beeld te brengen en op elkaar te betrekken.

27

Momenteel lopen er diverse initiatieven voor monitoring en evaluatie, zoals bijvoorbeeld de Monitor
Ruimtelijke Adaptatie. Op basis van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA) is ten behoeve van de
afgesproken jaarlijkse rapportage over voortgang van de uitvoering een monitoringsprogramma opgezet. In
voorjaar 2015 is een eerste enquête uitgezet onder betrokkenen, waaronder gemeenten, waterschappen en
provincies, bij wijze van nulmeting. In 2016 vindt daarnaast een tussentijdse (zelf-)evaluatie plaats die ingaat op
de mate waarin betrokken partijen “op koers zijn om de doelen van DBRA te realiseren en of extra
ondersteuning gewenst is.” Zie: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/praktijkvoorbeeld-ruimtelijkeadaptatie/108/Resultaten-van-de-Monitor-Ruimtelijke-Adaptatie
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Feedback en technisch leren
Ontwerpcriteria voor een M&E-systematiek geformuleerd in antwoord op de eerste richtinggevende
vraag:
⇒ Hoe kunnen betrokkenen bij het Deltaprogramma tijdig beschikken over de juiste kennis
om leren mogelijk te maken?
Gegeven de inzichten uit de literatuur over leren met betrekking tot de rol van feedback is ‘tijdig’ te
begrijpen als: op een voor hun ideevorming en (bijstellen van) plannen nuttig moment. ‘Juist’ wil
zeggen: de voor hun ideevorming en planning geschikte en benodigde informatie. Dit maakt het
ontwerp van een M&E systematiek tot een vraag naar kennismanagement, met specifiek een focus
op het uitwisselen en beheren van technische kennis, op het koppelen en ontsluiten van bestaande
informatiestromen, en het genereren van nieuwe informatie en mogelijkheden voor knowledge
pooling om technisch leren te faciliteren.
1. Een eerste criterium, volgend uit de inzichten in hoofdstuk 2 en de wens aan te sluiten bij
bestaande initiatieven en lopende informatiestromen, is om de netwerkstructuur van het
Deltaprogramma als uitgangspunt te nemen bij het ontwerp. Vanuit die structuur kunnen
kennisstromen in beeld worden gebracht en georganiseerd, en kunnen hiaten die uitwisseling en
koppeling in de weg staan worden geïdentificeerd en ondervangen.
2. Het criterium, geformuleerd als uitgangspunt, om zorgvuldig aan te sluiten bij bestaande
kennisstromen en praktijkbehoeften is daar inherent aan. Dit behoeft nadere toelichting vanuit
leerperspectief:
Uit de verzamelde informatie blijkt dat bestaande informatiestromen vooral zijn ingericht op het
afleggen van verantwoording, en op het informeren van partners op uiteenlopende niveaus over
eigen werkzaamheden en plannen, en het formuleren van bijdragen aan kennisagenda’s. Wat nodig
is, is om systematisch te bezien in hoeverre deze informatiestromen een rol kunnen vervullen in het
bewerkstelligen van leerprocessen, dat wil zeggen, in hoeverre ze functioneren als feedback loops
ten behoeve van leren. Concreet laat zich dit vertalen in de volgende aanbevelingen:
⇒ Neem de behoeften aan kennis en kennisdelen op een passend aggregatieniveau (bijv.
beredeneerd vanuit een dijkring) als uitgangspunt bij het uitwerken van een overkoepelend
systeem voor M&E;
⇒ Breng bestaande kennisstromen tussen partijen in beeld28, en inventariseer aan welke
informatie aanvullend behoefte is, en identificeer gelegenheden en fora gericht op
kennisuitwisseling en leren;
⇒ Wijs geïnteresseerde betrokkenen aan als ‘kennismakelaars’, dat wil zeggen, vraag personen
die op verschillende plekken betrokkenen zijn bij het Deltaprogramma specifiek om
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het inventariseren van (ontbrekende)
kennis(stromen), het verzamelen van gegevens over technische aspecten van
Deltamanagement en de communicatie daarover, en faciliteer ze daarin met uren en andere
middelen;

Een systematische inventarisatie van alles wat op dit gebied gaande is, is daarvoor een eerste stap. De in dit
rapport bijeen gebrachte kennis (waaronder tabel 3.1) kan daarbij als uitgangspunt fungeren.

28
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⇒ Voorzie – bij geconstateerde ontbrekende kennis – in concrete aanvullende gestructureerde
informatiestromen aan actoren op lokaal en regionaal niveau die specifiek voorzien in hun
informatiebehoeften. Gemist wordt bijvoorbeeld informatie per regio over verwachte
zeespiegelstijging en toegenomen watervolumes van rivieren, doorgerekend vanuit het
jaarlijkse IPCC-rapport. Er is behoefte aan een uitbreiding van de systematische aanvoer van
kennis aan gemeenten, gebiedsprogramma’s en andere partijen in het Deltaprogramma
zodat zij hun plannen en beleidsprogramma’s waar nodig tijdig kunnen bijstellen.)
⇒ Maak kennismakelaars daarnaast verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van kennis
nodig voor het verantwoorden van ontwikkelingen in het Deltaprogramma, gekoppeld aan
de agenda’s met betrekking tot relevante beleidsprocessen, waaronder:
o de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer
o de geplande revisie van adaptatiepaden
o relevante procedures voor (lokale / regionale) democratische controle
(eventueel aan te vullen met praktijken voor horizontale verantwoording; zie
paragraaf 3.3).
⇒ Maak de kennismakelaars bovendien verantwoordelijk voor tijdige reflectie op deze ritmiek,
en laat ze tijdig onderling overleg en reflectie inlassen met aandacht voor herijking van
afspraken over kennisuitwisseling, en voor herziening van procedures hoe om te gaan met
(zwakke) signalen en tijdige alarmering indien onverwachte patronen worden geconstateerd.
3. Een derde criterium heeft betrekking op het creëren van een (digitale) omgeving waarin kennis
samen wordt gebracht (knowledge pooling) en ontsloten, ter wille van technisch leren.
Gegeven de enorme hoeveelheid kennis die aanwezig is in het Deltaprogramma, en de vele (lopende
en reeds afgeronde) initiatieven op het gebied van evaluatie en monitoring, heeft een
overkoepelende M&E-systematiek toegevoegde waarde als het helpt deze kennis te ontsluiten op
een voor leren relevante wijze. Dat betekent dat het helpt ordening aan te brengen in de aanwezige
kennis, op zo’n manier dat betrokkenen die behoefte hebben aan inzichten die elders zijn opgedaan,
deze zonder hoge transactiekosten weten te traceren en te doorgronden. Dat kan op de volgende
manieren:
⇒ Maak kennismakelaars verantwoordelijk voor het ontsluiten van kennis, en maak ze tot
aanspreekpunt en vraagbaak voor concrete kennisvragen (zij functioneren daarmee als spil
(linking pin) in kennishubs.
⇒ Faciliteer het ontwerp van een digitale omgeving waar beschikbare kennis ontsloten wordt
door deze te oormerken met een voor de gehele ‘Delta community’ herkenbare set van
labels (“tags”). Daarmee kunnen kennismakelaars bepaalde type informatie markeren (bijv.
met betrekking tot specifieke signposts) opdat anderen deze informatie via een gerichte
selectie van tags kunnen traceren. Het OECD portal DEReC29 kan als voorbeeld dienen voor
een dergelijk systeem. Aanvullend kan de mogelijkheid geboden worden (bijv. via een
digitaal contactformulier) om observaties en inzichten (uit nieuw opgeleverde rapporten en
verslagen) met kennismakelaars te delen. Dergelijke ongevraagde feedback kan leiden tot
heel nieuwe inzichten. Processen van ‘meekoppelen’ vormen een bron van dergelijke

29

Zie noot 10.
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feedback juist omdat dit interactie met andere dan gebruikelijke gesprekspartners met zich
meebrengt.
⇒ Zorg dat naast technische kennis ook leerervaringen met betrekking tot sociaal leren op deze
manier gesystematiseerd en ontsloten worden. Dit betekent dat ‘lessen’ en best practices
worden verzameld, die voorzien zijn van voldoende informatie over de context waarin ze zijn
opgedaan om de implicaties voor het eigen handelen voor lezers navolgbaar te maken.
⇒ Ter wille van het faciliteren van leren in het licht van onzekerheid is het zaak vooral ook
kanalen in het leven te roepen voor het doorgeven van ongevraagde informatie,
gesignaleerde onverwachte patronen en opvallende onvoorziene ontwikkelingen die naar
voren komen door het combineren van kennis uit verschillende informatiestromen.
⇒ Wat betreft nu reeds geïdentificeerde ontbrekende kennisstromen: Voorzie in een
rekenmodel om te kunnen verantwoorden wat met investeringen wordt voorkómen, om te
doorbreken dat het verstevigen of vernieuwen van bestaande infrastructuur beter te
verantwoorden is, en per definitie kosteneffectiever is op korte termijn dan het uitwerken
van originele, niet-traditionele oplossingen.
Sociaal leren
Daarnaast is een ontwerpcriterium te formuleren voor een M&E-systematiek in antwoord op de
tweede richtinggevende vraag:
⇒ Hoe kunnen monitoring en evaluatie afstemming tussen uiteenlopende partijen in en rond
het Deltaprogramma met verschillende belangen en tijdshorizonten bewerkstelligen, en
hoe kan het de leerprocessen die daaruit mogelijk ontstaan in beeld brengen?
Het “afstemmen tussen partijen”, “meekoppelen” en “meerlaags denken” zijn essentieel voor het
realiseren van de doelen van het Deltaprogramma. Opvallend is dat het Deltaprogramma
meekoppelen als noodzakelijk veronderstelt, en ook de legitimatie biedt om het te doen, maar niet
systematisch de verdiepingsslag faciliteert die nodig is om dit concreet gestalte te geven.30
Momenteel zijn er niet of nauwelijks kanalen om ervaringen hiermee uit te wisselen. Alleen waar
gerichte leergemeenschappen zijn opgezet (zoals de Action and Learning Alliance) is er structureel
aandacht voor de condities waaronder leren plaatsvindt, en de wijze waarop sociaal leren kan
worden bevorderd. Deze constatering leidt tot een vierde ontwerpcriterium:
4. Ontwerp de M&E-systematiek zodanig dat het sociaal leren versterkt door systematisch
aandacht voor reflectie hierop te bewerkstelligen en te faciliteren.
Mede op basis van suggesties hieromtrent door de diverse gesprekspartners laat dit
ontwerpcriterium zich vertalen in de volgende aanbevelingen:
⇒ Zorg voor een gesystematiseerde verzameling en uitwisseling van leerervaringen met
betrekking tot sociaal leren, aansluitend bij de architectuur voor het stroomlijnen en
ontsluiten van technische kennis.
30

Opgemerkt zij dat over de noodzaak van meekoppelen en het afstemmen met anderen verschillend wordt
gedacht. Voor de één is het een vanzelfsprekendheid, een ander benadrukt juist de grenzen van meekoppelen
(“want het kan ook té groot en té complex worden”). De relatie tussen de ‘lerende uitwisseling’ en de eigen
professionele omgeving, en mandaat, is bijvoorbeeld potentieel problematisch: de onderhandelruimte die
nodig is voor leren is niet vanzelfsprekend gelijk aan het mandaat waarmee het gesprek wordt aangegaan.
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⇒ Beschouw procedures voor uitwisseling van technische kennis en planning (bijvoorbeeld een
MIRT-procedure, of processen voor joint fact finding) standaard als triggers voor sociaal
leren. Neem (daarom) in elke inhoudelijke technische rapportage een paragraaf op die vraagt
om het delen van ervaringen met sociaal leren.
⇒ Laat M&E-vragen en -vereisten binnen het DP fungeren als aanknopingspunten voor het
opstellen van (informele) spelregels voor samenwerking en uitwisseling tussen partijen.
⇒ Zorg dat de vragen met betrekking tot M&E die partijen binnen de Deltacommunity bereiken
een aansporing zijn om, en houvast bieden bij, het uitwerken van (informele) spelregels
tussen partijen voor het aangaan van contacten ten behoeve van ‘meekoppelen’,
samenwerking en uitwisseling van informatie. Nu is het zo, laten gesprekspartners weten,
dat bij het aangaan van contacten buiten de gebruikelijke overlegomgeving, partijen steeds
opnieuw zelf ‘het wiel moeten uitvinden’ wat betreft het maken van afspraken over
verdeling van verantwoordelijkheden, trekkerschap, eigenaarschap over problemen en
beschikbare kennis etc. Een overkoepelende M&E systematiek kan helpen hiervoor
handreikingen en kaders te bieden.
⇒ Zorg dat er voldoende ruimte is om projecten die zijn opgezet vanuit een expliciete focus op
leren te laten evalueren met behulp van passende methoden. Met andere woorden, creër
een setting waarin methoden voor ‘lerende evaluatie’ voldoende legitimiteit genieten.
⇒ Maak bewust werk van het creëren van een omgeving (cultuur) waarin ruimte is voor
reflectie. Sociaal leren vindt plaats “in de luwte”, in een veilige omgeving, zo blijkt zowel uit
de inventarisatie op basis van de literatuur (zie paragraaf 2.1) van condities waaronder leren
plaatsvindt, als op basis van de ervaringen van betrokkenen bij het Deltaprogramma.
Lerend vermogen
Met het lerend vermogen bedoelen we in deze studie de capaciteit om te kunnen reflecteren op hoe
en waar geleerd wordt in het beleidsarrangement “Deltaprogramma” als geheel, en op de condities
waaronder leren nader gestimuleerd kan worden. Onderdeel hiervan is het vermogen leerprocessen
te identificeren en te volgen, en ook op te merken waar niet geleerd wordt in het bredere
beleidssysteem, inclusief reflectie op de oorzaken daarvan (komt het bijvoorbeeld door conventies,
gewoonten en routines, of (actieve) weerstand tegen reflectie?).
Deze invalshoek leidt tot het formuleren van een laatste ontwerpcriterium voor een M&Esystematiek, in antwoord op de derde richtinggevende vraag:
⇒ Hoe kunnen monitoring en evaluatie bijdragen aan het creëren van een Delta Community
die de eigen institutionele kaders en denkbeelden ter discussie stelt voor zover die leren
beperken?
Uit het onderzoek dat aan de basis ligt van deze rapportage blijkt dat de institutionele kaders en
concrete (fysieke) omstandigheden in de context van het Deltaprogramma leren lang niet altijd in de
hand werken. Wat dit laatste betreft meldden gesprekspartners bijvoorbeeld dat door het gebrek
aan urgentie op de korte termijn – de gestelde opgaven zijn met beschikbare kennis en middelen te
realiseren – bij zowel Zoetwater als Waterveiligheid de nu gestelde taken vaak worden uitgevoerd op
de gebruikelijke manier, en men geen reden ziet om in het licht van de aard van het onderwerp
(klimaatverandering) hierin verandering te brengen. De vraag is onder welke omstandigheden
business-as-usual niet langer voldoet, en er een noodzaak is tot leren en verandering van
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handelingsstrategie. Relevant voor M&E in het Deltaprogramma is de vraag hoe de
monitoringssystematiek zo kan worden vormgegeven dat het een rol kan spelen bij het opmerken
van een dergelijke noodzaak, of bijvoorbeeld bij het signaleren van ontbrekende en processen van
kennisdelen. Dit leidt tot het volgende criterium voor het ontwerp:
5. Ontwerp de M&E-systematiek zodanig dat deze bijdraagt aan het vergroten van het lerend
vermogen van het Deltaprogramma.
Implementatie van dit ontwerpcriterium behelst onder meer het nadenken over de vormgeving van
de M&E-systematiek in lijn met bovenstaande suggesties, waaronder:
⇒ Identificeer waar hiaten zitten in kennisuitwisseling (structural holes; zowel binnen
gebiedsprogramma’s / aggregatieniveaus, als daartussen, en tussen DP en externe partijen),
en investeer in het actief overbruggen van die hiaten middels het aanwijzen van
kennismakelaars.
⇒ Maak een overzicht van beschikbare kennis en expertise aanwezig binnen de context van het
Deltaprogramma (middels een digitale who is who) met daarin onder meer opgenomen de
contactgegevens van de kennismakelaars, en een inventarisatie van wie binnen DP over
welke expertise beschikt. Het vinden van gesprekspartners buiten de gebruikelijke eigen
context vindt nu doorgaans ad hoc plaats, op grond van de reputatie van personen en
verspreiding van rapportages via eigen netwerk-contacten. Het ontsluiten van dergelijke
informatie is essentieel om betrokkenen bij het Deltaprogramma in staat te stellen zich te
ontwikkelen tot een lerende gemeenschap (community of practice).
Daarnaast zijn concrete suggesties om dit criterium uit te werken:
⇒ Zet een ‘kern-leergroep’ (“strategiegroep“) op die kan fungeren als gesprekspartner voor de
verantwoordelijken voor het programma op nationaal niveau, en voor de kennismakelaars.
Een dergelijke kern-leergroep kan zorgen voor uitwisseling tussen kennis en inzichten
opgedaan vanuit een bottom-up perspectief (vanuit de Communities of Practice op
gebiedsniveau) en een top-down perspectief vanuit thema- en overkoepelend niveau, en kan
zelf monitoringsactiviteiten en eventueel evaluaties instigeren. De vertegenwoordigers van
de thematische programma’s en de gebiedsprogramma’s die momenteel deel uitmaken van
de Klankbordgroep voor het MWH-traject vervullen nu die rol. Een voortzetting van die
groep, als bijvoorbeeld een ‘Strategiegroep Monitoring en Evaluatie’ zou als gesprekspartner
voor de verantwoordelijken voor M&E binnen de staf Deltacommissaris structureel een brug
kunnen slaan tussen de Communities of Practice op gebiedsniveau (bezig met de uitvoering
van het Deltaprogramma), en de verantwoordelijken voor het programma op nationaal
niveau (ook een Community of Practice te noemen, maar dan op strategisch niveau).
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Ontwerpcriteria
1 Netwerkstructuur als
uitgangspunt:
Kennisstromen
organiseren

Operationalisering
Gebiedsgerichte behoefte aan kennisdelen (bijv. binnen dijkring)
uitgangspunt nemen bij het uitwerken van netwerkstructuur voor M&E.

als

Bestaande (en ontbrekende) kennisstromen tussen partijen binnen het DP
31
(waaronder de diverse monitoringspilots) en ad hoc activiteiten binnen en
buiten het DP (die bijdragen aan feedbackloops, en daarmee aan leren) in kaart
brengen, als basis voor het identificeren van zowel fora gericht op
kennisuitwisseling en leren, als van hiaten daarin.
Kennismakelaars verantwoordelijk maken voor het inventariseren van
(ontbrekende) kennis(stromen), het verzamelen van gegevens over technische
aspecten van Deltamanagement en de communicatie daarover.
Een (digitale) omgeving creëren waarin kennismakelaars informatie
samenbrengen (knowledge pooling) en ontsluiten, en onderling kunnen
communiceren: kennishubs.
Een interface ontwerpen met een voor de ‘Delta community’ herkenbare set van
labels (“tags”) waarmee kennismakelaars bepaalde typen informatie kunnen
markeren (bijv. m.b.t. specifieke signposts) opdat anderen deze informatie via
selectie van tags kunnen traceren; een mogelijkheid creëren (bijv. via een
digitaal contactformulier) voor mensen om ongevraagd observaties en inzichten
met kennismakelaars te delen.

2 Aansluiten bij
bestaande
kennisstromen en
praktijkbehoeften

Uitwisselen en aanleveren van geselecteerde kennis en deze koppelen aan de
agenda’s, behoeften en vragen van partijen die relevante beleidsprocessen
aansturen:
•

de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer

•

de geplande revisie van adaptatiepaden

•

relevante procedures voor (lokale / regionale) democratische controle

Een eigen ritmiek ontwikkelen voor overleg tussen kennismakelaars, met
aandacht voor herijking van afspraken over kennisuitwisseling, voor herziening
van procedures voor omgaan met (zwakke) signalen / alarmering etc.
3 Versterken van
technisch leren:
Kennisnetwerk
toegankelijker
maken

Kennis zodanig ontsluiten (selecteren en categoriseren op basis van thema’s,
regio’s, type ervaringen, type technische informatie etc. m.b.v. ‘tags’) dat
personen binnen de Delta-community zonder grote transactiekosten kennis
kunnen nemen van precies die informatie die voor hun van belang is.
Naast technische kennis ook leerervaringen op die manier systematiseren en
ontsluiten; bij lessen uit ervaringen voldoende informatie over context
meenemen om het voor derden navolgbaar te maken.
Afspraken maken met betrekking tot frequentie van kennisuitwisseling per
aggregatieniveau; voor selectie van kennis ten behoeve van centrale
besluitvorming.
Uitwisseling bevorderen tussen kennismakelaars over hoe te handelen ten
aanzien van zwakke signalen en ontbrekende informatie, en op basis daarvan
(best practices) alarmeringsprocedures ontwikkelen.

4 Versterken van
sociaal leren: Extra
aandacht voor
reflectie
bewerkstelligen

Standaard bij (technische) rapportages een ‘reflectieparagraaf’ toevoegen met
vragen over of en hoe geleerd is, en onder welke omstandigheden .
M&E-vragen en -vereisten binnen het DP laten fungeren als aanknopingspunten
voor het opstellen van (informele) spelregels voor samenwerking en uitwisseling
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Een systematische inventarisatie van alles wat op dit gebied gaande is, is daarvoor een eerste stap. De in dit rapport bijeen gebrachte
kennis (waaronder tabel 4.1) kan daarbij als uitgangspunt fungeren.
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tussen partijen.
Kennis over en uit leerprocessen eveneens systematisch ontsluiten, als aparte
informatiestroom (bijvoorbeeld onder tags als ‘lessen ten aanzien van …’, en
‘condities waaronder leren plaats vindt’) of middels procesevaluaties.
Projecten binnen DP die zijn opgezet vanuit een expliciete focus op leren laten
evalueren middels methoden voor ‘lerende evaluatie.’
5 Versterken
systeemleren door
vergroten van lerend
vermogen

Ontwikkelen van een evaluatiearrangement om het gehele Deltaprogramma
systematisch door te lichten op (het ontbreken van) kennis en processen van
kennisdelen en (horizontaal) verantwoorden.
Identificeren waar hiaten zitten in kennisuitwisseling (structural holes; zowel
binnen gebiedsprogramma’s / aggregatieniveaus, als daartussen, en tussen DP
en externe partijen); investeren in het actief overbruggen van netwerkhiaten
middels het aanwijzen van kennismakelaars.
Een ‘who is who’ “smoelenboek” (digitaal) beschikbaar maken, met daarin
kennismakelaars, en een inventarisatie van wie binnen DP over welke expertise
beschikt.
Een ‘kern-leergroep’ opzetten als gesprekspartner voor de verantwoordelijken
voor het programma op nationaal niveau, voor de nodige uitwisseling tussen een
bottom-up perspectief (vanuit de Communities of Practice op regionaal en
programmaniveau) en een top-down perspectief, en om op door hen en andere
kennismakelaars geselecteerde informatie te discussiëren.

Tabel 4.1 Voorwaarden voor ontwerp monitoring en evaluatie vanuit invalshoek lerend samenwerken

Om dit goed te laten functioneren dient de M&E-systematiek zelf flexibel te zijn, zodat
monitoringsactiviteiten uitgezet kunnen worden op de schaalgrootte waar ze relevant zijn. Daarbij
merkten gesprekspartners op dat
⇒ “niet alles centraal hoeft”: om bij te dragen aan de vormgeving van de Delta Community als
een lerende gemeenschap (Community of Practice) zal per type kennisstroom c.q.
evaluatiedoel bekeken moeten worden wat het meest passende netwerk is voor informatieuitwisseling.
⇒ Dit betekent een inzet op decentralisatie van kennisstromen en een horizontale organisatie
van verantwoordingsverplichtingen. Een suggestie is om monitoring en evaluatie ten
behoeve van ‘horizontale verantwoording’ bijvoorbeeld te organiseren op het niveau van
dijkringen, omdat de risico’s rond waterveiligheid zich op dat aggregatieniveau manifesteren,
en een dijkring daardoor alle partijen betrokken bij de concrete uitvoering samen brengt.
⇒ Tegelijkertijd verdient het aanbeveling de M&E-systematiek zo in te richten dat systematisch
het gehele Deltaprogramma doorgelicht kan worden op het ontbreken van kennis, en van
processen van kennisdelen en verantwoorden. Dit kan door de systematiek zo in te richten
dat het uitblijven van kennis op bepaalde terreinen, ofwel het ontbreken van koppelingen
tussen kennisbronnen, opvalt en er gericht op geïdentificeerde kennishiaten actie
ondernomen kan worden. Op die manier kan M&E bijdragen aan het opmerken van zaken
die in de ‘gebruikelijke bedrijfsvoering’ onder de radar blijven en daardoor aan het zicht
ontsnappen.
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4.2 Reflexieve monitoring: leren, adaptief management en M&E
De laatste onderzoeksvraag betreft de relatie tussen monitoring en evaluatie, kennisuitwisseling en
het vermogen tot reflexiviteit in het Deltaprogramma, en de wijze waarop leren en adaptief
management daarmee samenhangen. Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat leren,
begrepen als een proces van reflectie op en correctie van (de aannames die ten grondslag liggen aan)
beleidsmatig handelen naar aanleiding van feedback, aan de basis ligt van adaptieve beleidsvoering.
Dit vraagt om een manier van kennismanagement die garandeert dat nieuwe inzichten systematisch
kunnen leiden tot het tussentijds bijsturen van gemaakte plannen. Vooral als een architectuur voor
kennisverzameling en -terugkoppeling vanuit dit oogpunt wordt ontworpen en georganiseerd kunnen
monitoring en evaluatie hierbij een centrale rol spelen.
Monitoring en evaluatie zijn, zo opgevat, te begrijpen als een formeel georganiseerde vorm van het
leren en het monitoren dat individuen voortdurend doen in het dagelijks leven en hun professionele
praktijk. We leren immers zoals we ademhalen: soms bewust, maar doorgaans onbewust zijn we
voortdurend ‘in gesprek’ met de omgeving die signalen afgeeft die ons helpen onze handelingen
beter af te stemmen op wat er om ons heen gebeurt – we handelen ‘adaptief’ – om op die manier
onze doelen beter te realiseren. Deze observatie ligt aan de basis van de uitwerking van het
leerconcept door Donald Schön (1983) dat centraal staat in de visie op leren zoals gepresenteerd in
dit rapport. Die signalen uit de omgeving en de wijze waarop we die opvangen en verwerken vormen
op hun beurt de kern van de notie van ‘reflexief monitoren’ zoals gemunt en uitgewerkt door
Anthony Giddens (1984). Diens perspectief op monitoren en reflexiviteit ligt aan de basis van diverse
methoden en benaderingen voor evaluatie in de context van innovatie- en ‘transitie’programma’s die
in de afgelopen jaren (in het bijzonder in Nederland) zijn ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Regeer et al.,
2009; Van Mierlo et al., 2010; Arkesteijn et al., 2015).
Evenals Schön benadrukt Giddens de ‘alledaagsheid’ van monitoren:
The reflexive monitoring of activity is a chronic feature of everyday action and involves the
conduct not just of the individual but also of others. That is to say, actors not only monitor
continuously the flow of their activities and expect others to do the same for their own; they
also routinely monitor aspects, social and physical, of the contexts in which they move. (Giddens
1984, p.5)

Hoewel we in de context van dit rapport focussen op de architectuur van formeel georganiseerde en
institutioneel verankerde monitoring en evaluatie is het goed om de ‘alledaagse logica’ van zowel
leren als monitoren en de wijze waarop dit in het handelen is geïntegreerd op het netvlies te houden
bij het uitwerken van een M&E structuur. Het zal helpen om de implicaties ervan voor het streven
naar het vormgeven van het Deltaprogramma als een ‘lerend arrangement’ goed te doordenken.
In dat verband is de relatie met reflexiviteit interessant. Reflexiviteit is een sleutelbegrip in het
denken over fundamentele maatschappelijke veranderingen, ook wel aangeduid als ‘transitie’.
Reflexiviteit bij Giddens heeft betrekking op “het feit dat sociale praktijken voortdurend worden
onderzocht en hervormd in het licht van binnenkomende informatie over diezelfde praktijken, wat
op constitutieve wijze hun aard verandert” (Vandenbroucke, 2000, p.103 noot 49, op basis van
Giddens, 1990). De wederkerigheid tussen gedachten, plannen en handelingen enerzijds en de
context waarbinnen deze vorm krijgen en waaraan deze vorm geven anderzijds vormt de sleutel bij
het zoeken naar mogelijkheden om (fundamentele) maatschappelijke veranderingen te begrijpen en
te stimuleren (zie bijvoorbeeld Grin et al., 2010). Reflexiviteit in het Deltaprogramma geeft
inhoudelijke invulling aan een adaptieve benadering; adaptiviteit is immers geen doel op zich. Het
Deltaprogramma kan op adaptieve wijze afgestemd blijven op de veranderende omstandigheden en
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tegelijkertijd richting aangeven als het niet alleen systematisch gevoed wordt door feedback over
‘wat werkt en wat niet’ tijdens de uitvoering van plannen, maar ook over wat idealiter wenselijk is
(op korte en lange termijn) en wat daarbij praktisch relevant is in de ogen van uiteenlopende partijen
in het licht van ambities als ‘een veilig en waterrobuust Nederland’ en ‘een duurzame en
klimaatbestendige ontwikkeling.’
Een focus op lerend samenwerken in een adaptief beleidsarrangement als het Deltaprogramma
vraagt, kortom, om een geïntegreerde systematiek voor monitoring en evaluatie die reflectie in de
hand werkt en kennisontsluiting bevordert (ten behoeve van technisch leren), die een strategische
afstemming tussen plannen en ontwikkelingen binnen en buiten het Deltaprogramma helpt mogelijk
maken (sociaal leren), en die gepaard gaat met een geïnstitutionaliseerde aandacht voor reflectie op
het eigen lerend vermogen (systeemleren).32 Bovendien vormen monitoring en feedback zo de basis
voor open, horizontale vormen van sturing en verantwoording in situaties waarin de klassieke
hiërarchische sturing niet aan de orde is. Een reflexief monitorings- en evaluatiekader voor het
Deltaprogramma biedt samenhang aan (lopende en toekomstige) monitorings- en evaluatieprojecten
gedurende het uitvoeringsproces en combineert aandacht voor leren met een focus op
verantwoorden. Zo vormgegeven kunnen monitorings- en evaluatieactiviteiten een bijdrage leveren
aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaprogramma.

32

Dit houdt in dat er alle ruimte is voor twijfel en voor luisteren met aandacht, en begrip voor eventuele
frustraties over de ‘kosten’ van aanpassing (inclusief gevoelens van verlies) (cf. Laws & Forester, 2015).
Bovendien vraagt het om het bewust cultiveren van de capaciteit om verbaasd te zijn: het vermogen je te laten
verrassen. Dat laatste is zeker in een formele, institutionele context niet zonder meer gegeven. Hoe lastig het is
om iets op te merken dat je niet verwacht wordt duidelijk uit een experiment van Daniel Simons van de
Universiteit van Indiana. Hij liet proefpersonen naar een kort filmpje kijken waarin twee teams (‘zwart’ en ‘wit’)
bezig zijn met een spelletje basketbal. De proefpersonen kregen de opdracht om de passes tussen de witte
spelers te tellen, en die tussen de zwarte spelers te negeren. Wat zij niet wisten was dat halverwege een
studente in een gorillapak door het beeld zou lopen. De ‘gorilla’ is wel 9 seconden in beeld en slaat zich midden
in het beeld, recht voor de camera, op de borst. Desondanks meldde iets meer dan de helft van de
proefpersonen na afloop niets opvallends te hebben gezien, en gevraagd naar de aap daar niets van te weten.
Ze werden, kortom, niet verrast door de gorilla, omdat ze die niet verwachtten te zien (het experiment is op
YouTube te vinden als ‘the invisible gorilla’). De boodschap hieruit is duidelijk: opmerken wat je niet verwacht
vergt een specifieke alertheid op datgene dat nog niet specifiek is; ‘je weet niet wat je niet weet’. Hierin ligt de
uitdaging bij het vormgeven van een op leren gericht, adaptief beleidsarrangement.
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