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DRIE
Lerend samenwerken
A. Loeber & D. Laws

3.1	Inleiding
In dit hoofdstuk lichten we de leertheorie toe die aan
reflexief monitoren en evalueren ten grondslag ligt.
Daarnaast verkennen we welke aandacht er momenteel
in het Deltaprogramma is voor leren. Deze analyse
resulteert in de formulering van voorwaarden waaronder
lerend samenwerken in het Deltaprogramma zou kunnen
worden versterkt.
Het doel van dit hoofdstuk is het leerconcept te
operationaliseren, zodat het een handvat biedt voor het
ontwerp van een reflexief monitorings- en
evaluatiesysteem (figuur 3.1). De leertheorie staat ook
aan de basis van adaptief werken (hoofdstuk 4) en
gezamenlijk verantwoorden (hoofdstuk 5).
Een op het leerconcept gebaseerd ontwerp voor
monitoring en evaluatie werkt reflectie in de hand en
bevordert kennisontsluiting en afstemming tussen
organisaties binnen en buiten het Deltaprogramma.
Aandacht voor reflectie op de organisatiecultuur maakt
monitoring en evaluatie zelf een vehikel om reflexiviteit
binnen het Deltaprogramma te stimuleren. Het kan
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het
Deltaprogramma. Met de ambitie monitoring en
evaluatie op leren te oriënteren is het Deltaprogramma
bovendien vernieuwend. Internationaal vergelijkend
onderzoek naar monitoring en evaluatie voor
klimaatadaptief beleid (GIZ & IISD 2014) wijst uit dat het
begrip ‘leren’ weliswaar frequent wordt gebruikt in
beschrijvingen van beleidsprogramma’s, maar dat dit
nauwelijks tot niet wordt vertaald in een systeem voor
monitoring en evaluatie.

Leeswijzer
Voor het Deltaprogramma is een onderscheid relevant
tussen drie typen leerprocessen. Deze driedeling
structureert de uitwerking van een reflexieve
monitorings- en evaluatieaanpak in dit hoofdstuk:
1. technisch leren: dit betreft vormen van kennisvergaring en -uitwisseling (knowledge pooling), en het
kritisch debat daarover, die leiden tot een vergroting
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van de kennisbasis waarop beleidskeuzen (en
handelingskeuzen van niet-beleidsactoren in het licht
van een bepaald beleid) worden gebaseerd;
2. sociaal leren (in het Deltaprogramma ook wel
aangeduid als participatief leren; in de literatuur als
‘sociaal’ ofwel organisatorisch leren): dit betreft
vormen van feedback en reflectie naar aanleiding van
technische informatie over de resultaten en informatie over de gevolgen van handelen die kunnen
leiden tot een aanpassing van doel- en middelenkeuze en/of van de uitgangspunten en waarden die
aan de basis van dat handelen liggen;
3. systeemleren: het vergroten van het lerend vermogen. Dit betreft het vermogen van een beleidsarrangement (zoals het Deltaprogramma) om te ‘leren
leren’, dat wil zeggen, om de eigen institutionele
settingen en praktijken en de bijbehorende organisatorische routines onderwerp van reflectie te maken.
Deze driedeling bouwt voort op wetenschappelijke
inzichten in het fenomeen leren, en wordt toegelicht in
paragraaf 3.2. De samenhang tussen leren en participeren
en de condities waaronder leren plaats kan vinden
worden in paragraaf 3.3 nader toegelicht. In paragraaf 3.4
volgt een analyse van de voor leren en participeren
relevante aspecten van het Deltaprogramma, waarbij in
het bijzonder overeenkomsten en verschillen tussen de
thema’s waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke
adaptatie worden benoemd, en waarin bestaande
informatiestromen en leerprocessen worden
geïdentificeerd. Paragraaf 3.5 doet op basis van
bijeengebrachte inzichten concrete suggesties voor het
ontwerpen van een monitorings- en evaluatie
systematiek die de drie vormen van leren in de hand
werkt, opdat monitoring en evaluatie kan bijdragen aan
het realiseren van de doelstellingen van het
Deltaprogramma als geheel. In paragraaf 3.6 zijn de
conclusies en aanbevelingen weergegeven.
De achtergronden en onderbouwingen bij dit hoofdstuk
zijn te vinden in een aparte achtergrondrapportage
(Loeber & Laws 2016).
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Figuur 3.1
Conceptueel kader voor monitoren en evalueren in het Deltaprogramma volgens reflexieve aanpak
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Het leerconcept staat aan de basis van het ontwerp van een reflexief monitorings- en evaluatiesysteem.

3.2	Leren in relatie tot participeren:
inzichten uit de literatuur
In deze paragraaf vatten we enkele theorieën over
leren samen die een basis bieden voor het formuleren
van mogelijkheden om leren vorm te geven in een
systematiek voor monitoring en evaluatie. De drie
verschillende vormen van leren die we hiervoor
onderscheiden, en die elkaar kunnen en moeten
aanvullen in een ontwerp voor monitoring en evaluatie,
hebben een gemeenschappelijke kern. Deze bestaat uit
de cyclus van plannen (het formuleren van verwachtingen
en doelen, in het geval van beleid wel ‘beleidstheorie’
genoemd, zie hoofdstuk 4), handelen en feedback
ontvangen.
Op basis van verwachtingen en doelen gaat een mens
over tot handelen. Plannen en handelingen (zoals
beleidsacties) kunnen vervolgens weer worden bijgesteld
naar aanleiding van feedback over wat ons handelen
teweegbrengt. Een bekende onderzoeker op het terrein
van leren spreekt over feedback als ‘de wereld praat
terug’ (Schön 1983). In een beleidsarrangement als het
Deltaprogramma is die back-talk te begrijpen als iets dat
zowel vanuit de eigen gelederen kan komen (interne

dynamiek) als vanuit de wereld daarbuiten (externe
dynamiek). Deze feedback kan een bevestiging vormen
van onze verwachtingen, of een correctie daarop.
Dit laatste is het geval als onze verwachtingen of onze
plannen tekortschieten, 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’. Daar ook
kunnen zich onverwachte zaken aandienen, zoals nieuwe
technische ontwikkelingen of maatschappelijke
veranderingen, met externe dynamiek als gevolg.

3.2.1	De leercyclus nader bekeken: feedback
en reflectie
Leertheorieën maken een onderscheid naar de
deelprocessen die worden beïnvloed door de feedback.
Bij eerste-orde leren (single-loop learning: Argyris &
Schön 1996) zet feedback ons ertoe aan ons plan voor
het bereiken van ons doel te herzien. Deze eerste
feedbackloop kan via technisch leren of sociaal leren tot
stand komen.
Maar feedback kan ook bredere implicaties hebben. Het
kan ons ertoe brengen niet alleen ons doel maar ook de
veronderstellingen en waarden waarop dit is gebaseerd
te heroverwegen. Deze meer fundamentele herziening
wordt wel aangeduid met tweede-orde leren (double-loop
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Figuur 3.2
De leercyclus
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learning omdat er in dat geval letterlijk twee
feedbackloops zijn: één naar onze plannen en één naar
onderliggende waarden en verwachtingen (zie figuur 3.2).
Een voorbeeld van tweede-orde leren is de heroriëntatie
van de professional die zichzelf oorspronkelijk zag als
‘dijkenbouwer’ maar die gaandeweg zijn werk is gaan zien
in termen van ‘het waarborgen van waterveiligheid’.
Deze tweede feedbackloop komt veelal via sociaal leren
tot stand, omdat die enerzijds vaak pas optreedt als er
anderen zijn die helpen om (onverwachte of
onwelgevallige) feedback (die noopt tot dergelijke
fundamentele herziening van ideeën en aannames) te
geven. Anderzijds biedt een dergelijke tweede-orde
reflectie in principe een mogelijkheid tot samenwerken:
het is op dit vlak dat een actor zijn eigen plannen kan
gaan zien en begrijpen in het licht van ideeën, aannames
en plannen van anderen. Tegelijkertijd kan tweede-orde
reflectie ook een bron vormen van botsingen en
controversen. Ook (juist) conflicten kunnen zelfreflectie
en leerprocessen stimuleren. De aandacht voor feedback,
samenwerking en conflicten onderstreept het sociale
karakter van leren in beleidscontexten.
Monitoring en evaluatie, bijvoorbeeld volgens de beleids
keten vormen een gestructureerde vorm van feedback.
Daarnaast kan feedback afkomstig zijn uit verschillende
bronnen. Burgers en professionals die door beleid
worden beïnvloed kunnen bijvoorbeeld feedback leveren.
De feedback kan resulteren in verrassingen, namelijk als er
een discrepantie blijkt te zijn tussen wat verwacht werd
dat zou gaan gebeuren, en dat wat er werkelijk is
gebeurd. Verrassingen vormen een uitdaging. In de eerste
32 | Koers houden in de delta

plaats omdat ze zodanig verrassend kunnen zijn dat we ze
niet kunnen plaatsen, of zelfs nauwelijks kunnen
waarnemen (immers, naar het onverwachte is het
moeilijk zoeken, de unknown unknowns). In de tweede
plaats vormen verrassingen een uitdaging door hoe erop
wordt gereageerd. Een algemeen menselijke reactie is
onwil om te accepteren dat iets anders gaat dan
verwacht. Die onwil – die zich geheel onbewust en
ongepland kan voordoen – maakt dat onwelgevallige
feedback al snel wordt genegeerd. Bij wijze van
voorbeeld: als burgers ageren tegen beleid is dat soms
moeilijk te begrijpen als waardevolle feedback; de neiging
bij beleidsmakers is al gauw om in de verdediging te
schieten in plaats van een luisterhouding aan te nemen,
terwijl naar aanleiding van wat burgers melden wellicht
het beleid het beste zou kunnen worden bijgesteld.
De omgang met feedback in beleidsomgevingen hangt
samen met een derde feedbackloop (zie figuur 3.2), die
veelal via systeemleren wordt gevoed, ofwel het
vermogen te leren leren:
– De cultuur in een beleidsarrangement bepaalt hoe
wordt omgegaan met feedback. Als er slechts beperkt
de neiging is tot luisteren, kan er een mismatch
ontstaan tussen wat wordt gezegd en wat wordt
begrepen. Het kenmerkt het lerend vermogen van
een beleidsarrangement om een mismatch op te
merken, en een afwerende houding bewust te
vervangen door een constructieve houding, vanuit de
wens te komen tot leren.
– Als mensen iets leren, leren ze ook over de context
waarin ze leren. Mensen zijn constant bezig zich een

EIRD
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
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.

3.3	Implicaties voor het organiseren
van leren
De drie feedbacklussen zijn alle relevant voor het
ontwikkelen van een systematiek voor monitoring en
evaluatie die beoogt bij te dragen aan het lerend karakter
van het Deltaprogramma. We illustreren hoe deze
leerprocessen ontstaan uit en voeding geven aan drie
vormen van leren.

3.3.1	Technisch leren
Technisch leren is het samenbrengen van kennis uit
verschillende domeinen. Uit de systematische feedback
verkregen uit monitoring wordt duidelijk welke (domein)
kennis relevant is. Door verschillende bronnen van kennis
te bundelen is het mogelijk om een probleem vanuit
verschillende hoeken te bezien, om de complexiteit
ervan te begrijpen, en om op onbedoelde gevolgen en
neveneffecten te anticiperen. Adaptatie als basis voor
deltamanagement (zie hoofdstuk 4) is een uitwerking
van deze vorm van leren. Als het monitoren van de
gevolgen van bepaalde beleidskeuzen met de tijd leidt tot
nieuwe inzichten, dan zullen die inzichten leiden tot een
aanpassing van de voorkeursstrategieën of zelfs van de
onderliggende beleidsplannen.

3.3.2	Sociaal leren
Sociaal leren wordt mogelijk door uitwisselingen
die kunnen leiden tot controversen of juist tot
samenwerking. Beide vormen van interactie kunnen
leerprocessen in gang zetten. Recente leertheorieën
delen het uitgangspunt dat leren een ‘gesitueerd’
proces is, dat wil zeggen dat het een sociaal karakter
heeft. Leren is meer dan een alleen een uitwisseling van
feitelijkheden en een verandering in cognitie, vandaar
de notie van ‘participatief leren’ zoals die wordt gebruikt
in het Deltaprogramma. Wenger (1998) benadrukt het
belang van interactie in het licht van leren: ‘[g]roups […]

who share a concern or passion for something do […]
learn how to do it better as they interact regularly.’ Zijn
analyse van wat hij noemt Communities of Practice laat zien
dat sociale interactie kan bijdragen aan leren, en wijst
op het belang van (informele) ontmoetingen voor het in
gang zetten van leerprocessen. Hier ligt ook het verband
tussen leren en participatie. Georganiseerde participatie
is niet alleen een manier om burgers en professionals uit
verschillende organisaties te betrekken bij planvorming
en -uitvoering, maar ook om hun input mee te nemen als
nuttige feedback ten behoeve van leren en bijsturen.

3.3.3	Systeemleren: het lerend vermogen
vergroten
Het vermogen te komen tot technisch en sociaal leren
is niet vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat
betrokkenen bij beleid zoals het Deltaprogramma
adequaat kunnen leren, zal daarop moeten worden
gestuurd middels aandacht voor (1) faciliterende
leerstructuren, (2) onderling begrip en (3) een
feedbackcultuur:
1. Faciliterende leerstructuren: Leren vindt plaats in
netwerken van mensen en organisaties. Die netwerken zijn formeel georganiseerd en/of vormen zich
spontaan rond een bepaald thema of probleem.
Er kunnen hiaten bestaan in netwerken (ofwel er
kunnen gaten vallen in een netwerk, bijvoorbeeld als
een probleem verandert) die uitwisseling en feedback, en daardoor leerprocessen belemmeren. In de
netwerkliteratuur worden deze hiaten voorgesteld als
structural holes (Burt 1992). Relevante uitwisseling van
kennis is daardoor niet mogelijk. Wat raadzaam is in
zo’n geval, is om bewust een partij te vragen in
contact te treden met partners in aanpalende maar
niet verbonden netwerken. Deze partij treedt dan op
als ‘kennismakelaar’ tussen beide netwerken, via wie
een uitwisseling van kennis kan plaatsvinden. Dit is
een goede manier om het lerend vermogen van een
beleidsarrangement te verbeteren (figuur 3.3).
2. Onderling begrip: De wens kennis te bundelen en op
feedback te reflecteren brengt uiteenlopende partijen
met elkaar in contact, waaronder experts en burgers.
Die laatsten beschikken over contextspecifieke kennis,
de eersten over technische kennis. Het is niet vanzelfsprekend dat partijen elkaar zonder meer begrijpen.
Datzelfde geldt voor experts uit verschillende disciplines onderling. Wetenschappelijke disciplines kunnen
worden gezien als taalgemeenschappen die elk hun
eigen manier van spreken over een bepaald probleem
hebben ontwikkeld. Hoe specifieker zo’n ‘taal’ is, hoe
moeilijker het zal zijn om met anderen buiten de eigen
kring over een kwestie te communiceren. Een beleidsorganisatie kan erop inzetten om communicatie tussen
verschillende partijen met uiteenlopende soorten
kennis te verbeteren.
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Figuur 3.3
Rol van kennismakelaar in netwerken
Hiaat opgevuld met kennismakelaar
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Wanneer kennisuitwisseling in een netwerk stokt, ontstaat er een hiaat (ook wel structural hole). In zo'n situatie kan iemand uit het netwerk worden
aangewezen als kennismakelaar, die verantwoordelijk is voor het decentraal samenbrengen en ontsluiten van kennis, en het koppelen van niet-verbonden
(sub)netwerken.

3. Feedbackcultuur: De neiging om relevante feedback te
negeren of te bagatelliseren als die (ernstig) afwijkt
van wat wordt verwacht, behoeft aandacht. Negeren
gebeurt als een routinematige manier van werken
zodanig wordt gewaardeerd (bijvoorbeeld omdat het
kostenefficiënt is) dat een alternatieve aanpak (om
verrassende feedback serieus te nemen) al snel te
duur wordt gevonden. Bagatelliseren gebeurt als er
redeneren zijn om koste wat het kost te kiezen voor
stabiliteit in plaats van voor verandering. Zowel
negeren als bagatelliseren vraagt om actief bijsturen
van de feedbackcultuur met het oog op het bevorderen van leren.
Met aandacht voor leerstructuren, onderling begrip en
een feedbackcultuur kan het lerend vermogen van een
beleidsarrangement als het Deltaprogramma worden
vergroot. Om dat adequaat te doen is de bereidheid
nodig om te leren leren. De ruimte die er is om te leren
kan verschillen en is afhankelijk van de cultuur van het
beleidsarrangement. Gewoontes, organisatorische
routines en communicatiepatronen kunnen
leerprocessen, en in het bijzonder sociaal leren,
belemmeren. Een monitorings- en evaluatiesystematiek
(ofwel M&E-systematiek) die het lerend vermogen
bevordert 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 systematiek voor monitoring en
evaluatie bijdragen aan systeemleren, dat wil zeggen
aan een systematische reflectie op het lerend vermogen
van het Deltaprogramma en op de manier waarop
leerprocessen binnen dit programma een kans krijgen.
Samengevat, kan monitoring en evaluatie dus een
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bijdrage leveren aan zowel leren als institutionele
verandering (Hay & Wincott 1998; Laws & Loeber 2011;
Sabel 1993).

3.3.4	Aandacht voor waar en hoe leerprocessen
(niet) plaatsvinden
Monitoring en evaluatie kunnen expliciet worden gericht
op het vergroten van het vermogen om te leren leren. Dat
vraagt om een structurele nieuwsgierigheid naar waar en
hoe leren plaatsvindt, en vooral ook, waar en hoe het niet
plaatsvindt.
Om het ‘waar’ in beeld te brengen is een
netwerkperspectief nodig. Waar vindt interactie tussen
betrokkenen bij het Deltaprogramma plaats? En op welke
formele en informele plekken is er sprake van interactie
tussen het Deltaprogramma en partijen daarbuiten? Een
netwerkanalyse brengt de formele uitwisselingen gericht
op leren (‘leertafels’ of kennisconferenties) in beeld,
evenals ad-hocfora met een lerend karakter binnen en
buiten het Deltaprogramma. In paragraaf 3.4.2 worden
de leerconstellaties en fora van het Deltaprogramma in
beeld gebracht. Door zicht te hebben op waar niet geleerd
wordt, kunnen hiaten (structural holes) in netwerken
worden opgemerkt en vervolgens worden opgevuld.
Zo’n helicopterperspectief behoeft aanvulling vanuit een
streetviewperspectief, om in beeld te krijgen ‘hoe’ leren
gebeurt. Hoe wordt omgegaan met feedback? In para
graaf 3.4.3 wordt in beeld gebracht hoe feedback is
georganiseerd in het Deltaprogramma. Leidt deze
feedback tot aanpassing van plannen en handelingen?
Wat gebeurt er als plannen kritische reacties oproepen
van burgers en andere belanghebbenden? De praktische
en morele implicaties van plannen worden doorgaans pas
duidelijk in relatie tot de leefwereld van burgers

EIRD
(Functowicz & Ravetz 1993). Een uitdaging is het zoeken
naar verbinding tussen een top-downperspectief en een
bottom-upblik. Ook in het Deltaprogramma doen
dergelijke verschillen in zienswijze zich voor: er is de blik
vanuit ‘Den Haag’ en die vanuit de regio’s en deel
programma’s en de beleving daarvan door burgers en
andere belanghebbenden. De verschillen in perspectief
leiden mogelijk tot spanning en onbegrip over en weer.
Het is daarom verstandig er bij het ontwerpen van de
M&E-systematiek op te letten dat zowel de centrale als
de decentrale dynamiek in beeld komt, zodat geprofi
teerd kan worden van the best of both worlds. Bij een topdown ontworpen M&E-systematiek vergt dit een
expliciete keuze om via monitoring en evaluatie ook de
bottom-upinitiatieven (onder andere tot evaluatie!) en
dynamiek systematisch in ogenschouw te nemen.

3.4	Lerend samenwerken in het
Deltaprogramma
Om te begrijpen hoe deze algemene inzichten in
leerprocessen zich laten vertalen naar een systematiek
voor monitoring en evaluatie in het Deltaprogramma,
is het van belang zicht te krijgen op hoe in het
Deltaprogramma tegen leren wordt aangekeken, en
welke kenmerken ervan leerprocessen stimuleren. In het
ontwerp van de M&E-systematiek wordt voortgebouwd
op de kenmerken van het Deltaprogramma.

3.4.1 Het begrip ‘leren’ in het Deltaprogramma
Het begrip ‘leren’ wordt in de context van het
Deltaprogramma door diverse betrokkenen heel
verschillend gebruikt. Hoe precies brengen we in deze
paragraaf in beeld op basis van (1) een tekstanalyse
van kerndocumenten van de drie themaprogramma’s,
en (2) een korte verkenning van het leerconcept op
basis van interviews en gesprekken met mensen
op uitvoeringsniveau, gehouden in de periode
juli‑oktober 2015.
Tekstanalyse
Een beknopte tekstanalyse van de synthesedocumenten
van Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie
laat zien dat opvattingen over wat ‘leren’ in de context
van het Deltaprogramma behelst verschillen, en ook dat
die verschillen zich laten onderscheiden naar bestuursstijl
en beleidsdomein:
– In de context van waterveiligheid en zoetwater wordt
‘leren’ gebruikt voor het opdoen van technische
kennis ten behoeve van een efficiënte en effectieve
manier van werken bij het realiseren van de gestelde
doelen. Inhoudelijk verbindt het synthesedocument
Zoetwater ‘leren’ aan de noodzaak het waterpeil in de

–

toekomst te flexibiliseren. ‘Leren van ervaringen’
wordt voor flexibilisering als cruciaal gezien.
In de context van ruimtelijke adaptatie wordt leren
niet (alleen) begrepen als instrumenteel bij het
bereiken van concrete doelen. Het is (vooral)
onderdeel van een leerproces (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’.

Gesprekken
De verschillen in de manier waarop het begrip ‘leren’
wordt gebruikt in documenten, komen ook naar voren
in de gesprekken die gevoerd zijn in het kader van dit
onderzoek. Meerdere gesprekspartners wijzen erop
dat leren zoals het wordt beredeneerd ‘vanuit de
waterkolom’ bij uitstek een instrumentele invulling heeft
(gericht op technisch leren), terwijl de interpretatie van
‘gezamenlijk zoeken en reflecteren’ (vanuit de wens
te komen tot sociaal leren) gangbaarder is in relatie
tot ruimtelijke adaptatie. Dit verschil correspondeert
met de verschillen in bestuursstijl tussen de aanpak
van wateropgaven en ruimtelijke ontwikkeling (zie
hoofdstuk 2). Op het terrein van waterveiligheid wordt
gewerkt vanuit vooropgestelde doelen (op basis van
veiligheidsnormen) op een manier die gewoontegetrouw
op voorhand geen rekening houdt met concurrerende
claims op water of ruimte, vanuit een beleidsontwerp
gericht op ‘prestatiesturing’. Dit in tegenstelling tot
het domein van ruimtelijke adaptatie, waarin a priori
uiteenlopende claims op ruimtebeslag naast elkaar
worden gezet om te komen tot beleid, op een manier
die ‘coproductie’ en netwerksturing combineert met
het zoeken naar mogelijkheden aan te haken bij actief
burgerschap.
Ditzelfde verschil klinkt door in de interpretatie van het
begrip ‘meekoppelen’, dat een centrale plek heeft in het
Deltaprogramma. Er blijkt een groot verschil te bestaan
tussen wat op het terrein van ruimtelijke ordening onder
dit begrip wordt verstaan, en wat ermee bedoeld wordt
op het terrein van waterveiligheid:
– Bij waterveiligheid heeft ‘meekoppelen’ de connotatie van ‘combineren van functies’. Bij het meekoppelen is de uitvoering van
waterveiligheidsmaatregelen het uitgangspunt, en
vandaaruit gezocht naar afstemming met de agenda’s
van andere partijen in een bepaald gebied. In het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
bijvoorbeeld, worden ruimtelijke aspecten van
hoogwaterbeschermingsmaatregelen als
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landschappelijke inpassing en het afstemmen met
mogelijkheden voor ruimtelijke maatregelen op basis
van de voorkeursstrategie geborgd, zeker als een
verkenning daarvan (ruim) voorafgaat aan de
uitvoering van werkzaamheden (Jorissen 2015). Deze
wijze van structureel afstemmen tussen uiteenlopende partijen bij waterveiligheidsopgaven komt ook
voor binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (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.
Bij ruimtelijke adaptatie is ‘meekoppelen’ een van de
strategieën om de eigen doelstellingen te realiseren.
In tegenstelling tot het terrein van waterveiligheid,
vormen deze doelen hier juist niet in eerste instantie
het uitgangspunt. Globaal onderscheidt het themaprogramma Ruimtelijke adaptatie twee strategieën
om de eigen doelen te realiseren:
– De standalonebenadering, 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.
– De strategie van meekoppelen, het ‘meeliften’
van klimaatgerelateerde ideeën met plannen van
heel andere aard van een gemeente of andere
speler. Het voordeel van deze aanpak is dat voor
de uitvoering van de plannen niet allerlei actoren
gemotiveerd hoeven worden om aan de slag te
gaan vanuit een klimaatagenda; de urgentie voor
uitvoering volgt uit de agenda van de betreffende
partijen zelf, die de klimaatgerelateerde ideeën
als het ware ‘meepakken’.

In beide interpretaties van het begrip ‘meekoppelen’ zit
‘leren’ vervat, in het bijzonder in de betekenis van ‘sociaal
leren’, alhoewel de afstemming uiteraard ook de
technische kennisbasis kan vergroten. Interessant is dat
de manier waarop het woord ‘leren’ in de context van het
Deltaprogramma wordt gebruikt de beide betekenissen
(‘leren van en over’ in instrumentele zin, en ‘leren met
elkaar’ in meer reflectieve zin) overbrugt. In het
Deltaprogramma wordt leren 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’.

3.4.2	Waar wordt geleerd in de praktijk van het
Deltaprogramma
In het Deltaprogramma zijn projecten en andere
arrangementen specifiek ten behoeve van leren opgezet.
Ook zijn er constellaties die niet specifiek in het leven zijn
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geroepen om leerprocessen te stimuleren, maar die leren
wel in de hand werken. Sommige van die constellaties zijn
geïnitieerd vanuit het Deltaprogramma, andere kennen
een andere oorsprong, maar spelen desondanks een rol
in het realiseren van de doelen van het Deltaprogramma.
Hierna volgt een opsomming van arrangementen van
beide typen, bij wijze van illustratie (de opsomming
pretendeert niet volledig te zijn). Tabel 3.1 geeft een
overzicht van lopende activiteiten (anno februari
2016) op het gebied van leren, in het bijzonder met
betrekking tot kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en
informatievoorziening.1 In de tekst hierna lichten we een
aantal activiteiten uit dit overzicht toe en bespreken we
mogelijkheden om in het Deltaprogramma leren verder
te stimuleren.
Geïnitieerd met het oog op leren
– Projectoverstijgend leren in het HWBP 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 meerlaagsveiligheid, opgezet als arrangementen gericht op leren over hoe vorm te geven
aan een transparant besluitvormingsproces met
duidelijke verantwoordelijkheden, financiering en
besturing van een meerlaagse aanpak, en een
goede afstemming tussen diverse agenda’s.
– Vergroting kleinschalige wateraanvoer (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
KWA op middellange termijn en naar alternatieven
daarvoor. Hoe dit proces vorm gaat krijgen is
vooralsnog niet bekend.
– Leergemeenschappen water en ruimte, geïnitieerd
door het themaprogramma Ruimtelijke adaptatie met
als doel om het gezamenlijk leren van ruimtelijke
ordenaars en waterprofessionals te faciliteren en
regionale netwerken te versterken.
– Gebiedsworkshops kwetsbare functies, eveneens
geïnitieerd door het themaprogramma Ruimtelijke
adaptatie. 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’. 2
– Action and Learning Alliance (LAA) is een samenwerking tussen diverse kennispartners (Unesco, TU Delft,
Deltares, Erasmus Universiteit, Universiteit

EIRD
Tabel 3.1
Overzicht van activiteiten rondom kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en informatievoorziening die al binnen het
Deltaprogramma plaatsvinden (anno februari 2016)
Betrokken partijen/doelgroepen
Deltaprogramma algemeen
Kennisontwikkeling
Kennisnetwerk Deltaprogramma (1 per 2 maanden)

Deelprogramma’s binnen het Deltaprogramma/
kennisinstituten en -centra/IenM/EZ

Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat (NKWK)

Kennisinstituten/Rijkswaterstaat (RWS)/IenM/EZ/NWO/
bedrijfsleven

Nationaal Water Model

RWS/kennisinstituten

Kennisuitwisseling
Kennisnetwerk Deltaprogramma (1 per 2 maanden)

Deelprogramma’s binnen het Deltaprogramma/
kennisinstituten en -centra/IenM/EZ

Kennisconferentie NKWK (jaarlijks)

Deltacommunity

Deltacongres (jaarlijks)

Deltacommunity

Informatievoorziening
Deltaprogramma (jaarlijks)

Tweede Kamer, regionale en lokale bestuurders,
maatschappelijke en private partijen en publiek

Nieuwsbrief Deltaprogramma (1 per kwartaal)

Publiek

http://www.deltacommissaris.nl

Publiek

https://deltaprogramma.pleio.nl

Verschillende programma’s binnen Deltaprogramma

http://www.nkwk.nl

Deltacommunity

Waterveiligheid
Kennisontwikkeling – Preventie
Onderzoeken waterveiligheid (zie Deltaplan Waterveiligheid in Deltaprogramma
2016, tabel 3)

Deltacommunity/kennisinstituten

Pilots toepassing nieuwe waterveiligheidsnormen

Waterschappen/RWS/kennisinstituten

Projectoverstijgende verkenningen (POV’s) HWBP, o.a.:
http://www.povmacrostabiliteit.nl
http://www.pov-piping.nl
http://pov-waddenzeedijken.nl

Waterschappen/RWS/kennisinstituten

Onderzoek meerlaagsveiligheid (MLV) en slimme combinaties

Waterschappen/RWS/gemeenten/kennisinstituten

Onderzoek GRADE: berekenen maximaal mogelijke afvoeren Rijnstroomgebied

Waterschappen/RWS/kennisinstituten

Onderzoeksprogramma Riviergenese 1.0

RWS/waterschappen/kennisinstituten

Onderzoeksprogramma Rivercare

RWS/waterschappen/kennisinstituten

Kennisuitwisseling – Preventie
Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW),
zie http://opleidingen.stowa.nl

Medewerkers waterschappen/RWS

Informatievoorziening – Preventie
https://deltaprogramma.pleio.nl

Deelprogramma’s binnen het Deltaprogramma/
Kennisinstituten

http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/Documenten+openbaar/
Kennis+en+Innovatie/default.aspx

RWS/Waterschappen/Kennisinstituten

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/toetsen

Deltacommunity/Kennisinstituten

Kennisontwikkeling – Evacuatie en rampenbestrijding
Project Water en Evacuatie

V&J/Veiligheidsregio’s/RWS/waterschappen/
kennisinstituten

Kennisuitwisseling – Evacuatie en rampenbestrijding
Stuurgroep Management Watercrises en Overstroming (SMWO)

RWS/Waterschappen/V&J/Veiligheidsregio’s

Informatievoorziening – Evacuatie en rampenbestrijding
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/108/water-en-evacuatie.html

Publiek

http://www.overstroomik.nl

Publiek
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Tabel 3.1
(vervolg)
Betrokken partijen/doelgroepen
Zoetwater
Kennisontwikkeling
Klimaatpilots (zie Deltaplan Zoetwater)

RWS/waterschappen in samenwerking met private en
maatschappelijke partijen/kennisinstituten

Verkenningen (zie Deltaplan Zoetwater)

RWS/waterschappen/kennisinstituten

Onderzoek (o.a. langsdammen, slim watermanagement; zie Deltaplan Zoetwater)

RWS/waterschappen/kennisinstituten

Onderzoek adaptief deltamanagement

RWS/waterschappen/kennisinstituten

Pilots waterbeschikbaarheid

RWS/waterschappen in samenwerking met private en
maatschappelijke partijen/kennisinstituten

Procesevaluatie waterbeschikbaarheid 2018

RWS/kennisinstituten

Kennisuitwisseling
Kennisdag Zoetwater (1 per jaar)

Deltacommunity

Community of Practice Zoetwater

RWS/waterschappen/provincies

Informatievoorziening
https://deltaprogramma.pleio.nl

Verschillende programma's binnen Deltaprogramma

Ruimtelijke adaptatie
Kennisontwikkeling
Stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (en dan met
name gemeenten)/kennisinstituten

Nadere gebiedsgerichte uitwerking: Krimpenerwaard, Westpoort, buitendijkse
gebieden Rotterdam en Dordrecht

Waterschappen/provincies/gemeenten in
samenwerking met private en maatschappelijke
partijen/kennisinstituten

Procesevaluatie ruimtelijke adaptatie 2017

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie/
kennisinstituten

Kennisuitwisseling
Leergemeenschappen en andere activiteiten ruimtelijke adaptatie; zie
evenementenagenda op http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl

Verschillende partijen betrokken bij het
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

Informatievoorziening
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl

Publiek

Kennisontwikkeling vitale en kwetsbare functies
Onderzoek naar overstromingsrisico en beleidsopgave

IenM/betrokken sectoren (gas, electra, drinkwater,
telecom)/kennisinstituten

Informatie-uitwisseling vitale en kwetsbare functies
Bijeenkomsten vitale en kwetsbare functies

IenM/waterschappen/ betrokken sectoren (gas, electra,
drinkwater, telecom)

Informatievoorziening vitale en kwetsbare functies
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl

Publiek

Beslissing Zand
Kennisontwikkeling
Kustgenese 2.0

Deltaprogramma Kust/kennisinstituten

Kennisuitwisseling
Kennisnetwerk Deltaprogramma

Deelprogramma’s binnen het Deltaprogramma/
kennisinstituten en -centra/IenM/EZ

Informatievoorziening
https://deltaprogramma.pleio.nl
Verbinden van wateropgaven en ruimtelijke inrichting
Kennisontwikkeling
Procesevaluatie ‘water en ruimte verbinden’ 2017

Directoraat Generaal Ruimte en Water/kennisinstituten

Kennisuitwisseling
Kennisnetwerk Deltaprogramma

Deelprogramma’s binnen het Deltaprogramma/
kennisinstituten en -centra/IenM/EZ

Informatievoorziening
MIRT, zie http://mirt2016.mirtoverzicht.nl
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EIRD
Wageningen en Universiteit Utrecht) en lokale
overheden die vanuit het Deltaprogramma participeren (waaronder Dordrecht); de LAA is gericht op
kennisuitwisseling rond het voorbereiden en het
uitvoeren van de deltabeslissingen.3
Oog voor spontaan optredende leerprocessen
Er wordt ook geleerd op plekken binnen het
Deltaprogramma waar in eerste instantie niet op leren
wordt ingezet, ofwel op plekken die niet in het leven
zijn geroepen vanwege het Deltaprogramma maar die
daar wel een bijdrage aan leveren. Deze constellaties
voor ad hoc leren zijn bijzonder de moeite waard om in
ogenschouw te nemen, omdat ze mogelijkheden bieden
te leren over zaken die niet waren voorzien (verrassingen,
de unknown unknowns). Bovendien vormen ze een
‘natuurlijke plek’ voor het aanbrengen van een bottomupperspectief. Verrassingen en unknown unknowns kunnen
aanleiding vormen voor leren als gevolg van feedback die
vanuit de ‘eigen’ invalshoek (het Deltaprogramma, topdownperspectief) wellicht niet naar voren komt.
Dergelijke plekken en/of momenten om te leren kunnen
heel divers zijn. Leerprocessen kunnen zich voltrekken
bij overleg tussen partners in het Deltaprogramma,
of als partijen in het Deltaprogramma met nietoverheidsactoren in gesprek gaan over (onderdelen van)
het Deltaprogramma. Ze kunnen ook plaatsvinden
tijdens onverwachte uitwisselingen in de professionele
sfeer, bijvoorbeeld in de marge van een formeel overleg,
maar ook bij informele uitwisselingen. Een voorbeeld is
het Watertorenberaad, een bestaand (dus niet door het
Deltaprogramma geïnitieerd) breed overlegverband dat
circa 80 procent samenbrengt van alle partijen die bij
nieuwbouw in de woningsector zijn betrokken. Deze
partijen hebben aangegeven te willen werken vanuit een
oriëntatie op klimaatadaptatie. Het landelijk
themaprogramma Ruimtelijke adaptatie heeft zich bij de
overleggen aangesloten vanuit de hiervoor geschetste
meekoppelstrategie, en om het leren van partijen buiten
het Deltaprogramma te bevorderen.

3.5	Aandachtspunten voor leren in
het Deltaprogramma
3.5.1 Aandachtspunten voor technisch leren
In vrijwel alle gesprekken die zijn gevoerd ten behoeve
van dit onderzoek wordt leren door gesprekspartners in
eerste instantie gedefinieerd als het opdoen van nieuwe
kennis over hoe iets beter kan worden gedaan. Een vaak
gehoorde nuance is dat leren in de hand wordt gewerkt
door praktische kennis, niet door theoretische kennis.
Dit vestigt de aandacht op de benodigde technische
informatie, en de bestaande informatiestromen voor

knowledge pooling, in lijn met de eerste feedbackloop
in de leercyclus (zie figuur 3.2). Hieruit volgt de eerste
richtinggevende vraag voor het ontwerpen van een
M&E‑systematiek:
– Hoe kunnen betrokkenen bij het Deltaprogramma tijdig
beschikken over de juiste kennis om technisch leren mogelijk
te maken?
‘Tijdig’ wil zeggen: op een voor hun ideevorming en (het
bijstellen van) plannen nuttig moment. ‘Juist’ wil zeggen:
de voor hun ideevorming en planning geschikte en
benodigde informatie.
Discussies maakten duidelijk dat bestaande
informatiestromen vooral zijn ingericht op het afleggen
van verantwoording, het informeren van partners op
uiteenlopende niveaus over eigen werkzaamheden en
plannen, en het formuleren van bijdragen aan
kennisagenda’s. Deze informatiestromen zijn in de
praktijk onderling gekoppeld. Op die manier worden
feedbackloops gecreëerd ten behoeve van leren. Deze vorm
van knowledge pooling kan een basis vormen voor het
uitwerken van een systematiek voor evaluatie en
monitoring waarbij feitelijke, ‘technische’ kennis kan
bijdragen aan outcome-evaluaties en verantwoording.
De vraag welk type kennis, en welk soort
informatiestromen momenteel worden gemist, leverde
een aantal heel concrete suggesties op:
– Voorzie in gestructureerde informatiestromen die technische
kennis aanleveren aan actoren op lokaal en regionaal niveau,
en die specifiek voorzien in hun informatiebehoeften. Een
voorbeeld van een dergelijke informatiestroom – wél
aanwezig – is informatie over neerslag, gedifferentieerd naar regio (via een relatie met het KNMI). Tevens
is informatie nodig over verwachte zeespiegelstijging
en watervolumes van rivieren. Er is behoefte aan
uitbreiding van de systematische kennisaanvoer aan
gemeenten en andere partijen in het
Deltaprogramma, zodat zij hun plannen en beleidsprogramma’s waar nodig tijdig kunnen bijstellen.
–

Voorzie in een rekenmodel om te kunnen verantwoorden
wat met investeringen wordt voorkómen. Op dit moment
worden investeringen verantwoord in termen
van reëel gemaakte kosten voor risicobeheersing.
Daardoor zijn kosten die gepaard gaan met
het verstevigen of vernieuwen van bestaande
infrastructuur (bijvoorbeeld bij riolering of dijken)
altijd beter te verantwoorden dan kosten die
benodigd zijn voor investeringen in originele, niettraditionele oplossingen. Die laatste liggen vaak
op het vlak van ruimtelijke ordening, waardoor
juist die denkrichting, ondanks de inzet op ‘slimme
koppelingen’ en ‘ruimtelijke inpassing’ in de praktijk

3 Lerend samenwerken | 39

DRIE
op minder draagvlak kan rekenen, en oplossingen op
dat terrein achterwege blijven.
–

Creëer inzicht in de aanwezige kwaliteiten en ervaringen,
en in de verdeling van expertise in de deltacommunity: wie
zit waar met welke ervaring en expertise, en hoe
kun je die personen benaderen? Uitwisselingen
binnen de context van het Deltaprogramma vinden
nu veelal ad hoc plaats, op grond van de reputatie
van personen en verspreiding van rapportages via
eigen netwerkcontacten. Er wordt op gewezen dat
het ontsluiten van dergelijke informatie essentieel
is om betrokkenen bij het Deltaprogramma in
staat te stellen zich te ontwikkelen tot een lerende
gemeenschap.

–

Organiseer kanalen voor het doorgeven van ongevraagde
informatie en feedback. Dergelijke unsolicited feedback
kan leiden tot heel nieuwe inzichten. Processen
van ‘meekoppelen’ vormen een bron van dergelijke
feedback, juist omdat ze interactie met andere dan
gebruikelijke gesprekspartners met zich meebrengen.

Verder onderstreepten verschillende gesprekspartners de
noodzaak zo goed mogelijk aan te haken bij bestaande
informatiestromen. Op die manier wordt voorkomen dat
medewerkers M&E-gerelateerde activiteiten als een last
gaan zien, in plaats van als een toevoeging met praktisch
nut voor het eigen werk.

3.5.2	Aandachtspunten voor sociaal leren
‘Afstemmen tussen partijen’, ‘meekoppelen’ en
‘meerlaags denken’ werden in de gesprekken met
betrokkenen bij het Deltaprogramma zelden spontaan als
manifestaties van ‘leren’ genoemd. Wel werden ze gezien
als essentieel kenmerk van een ‘lerend’ Deltaprogramma.
Ook werd aangegeven dat aan het delen van ervaringen
specifiek behoefte is. Dat leidt tot de tweede
richtinggevende vraag voor het ontwerpen van een M&Esystematiek, in lijn met de tweede feedbackloop in de
leercyclus (zie figuur 3.2):
– Hoe kan monitoring en evaluatie afstemming bewerkstelligen tussen uiteenlopende partijen in en rond het
Deltaprogramma met verschillende belangen en tijdshorizonten, en hoe kan het de leerprocessen die tussen partijen
mogelijk ontstaan in beeld brengen?
Velen wezen erop dat er momenteel geen kanalen zijn om
ervaringen uit te wisselen en sociaal leren te faciliteren.
Opvallend is dat het Deltaprogramma meekoppelen als
noodzakelijk veronderstelt en ook de legitimatie biedt
om het te doen, maar dat het niet de verdiepingsslag
faciliteert die het meekoppelen vergt. 4 Alleen waar
gerichte leergemeenschappen zijn opgezet (zoals de
hiervoor genoemde Action and Learning Alliance) is er
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structureel aandacht voor de condities waaronder leren
plaatsvindt, en voor de wijze waarop sociaal leren kan
worden bevorderd. Er zijn door diverse gesprekspartners
suggesties gedaan om kanalen voor het uitwisselen van
ervaringen in een M&E-aanpak te ontsluiten: diverse
soorten interacties, binnen de kaders van het
Deltaprogramma en daarbuiten, te stimuleren;5 vragen
om gestructureerde uitwisseling van ervaringen met
sociaal leren, bijvoorbeeld door een paragraaf toe te
voegen aan inhoudelijke rapportages in het kader van
bijvoorbeeld de jaarlijkse voortgangsrapportage. Sociaal
leren zou volgens de gesprekspartners bij voorkeur plaats
moeten vinden ‘in de luwte’, in een veilige omgeving.
Onderling vertrouwen is van cruciaal belang, evenals
goede spelregels en het creëren van de juiste netwerken.
De voorwaarden van onderling vertrouwen botsen met
de momenteel dominante functie van informatieuitwisseling en evaluatie in het Deltaprogramma: het
afleggen van verantwoording. 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, om –
bijvoorbeeld – gebrek aan succes te delen en te
reflecteren op de redenen waarom. Deze constatering
betekent dat bij het ontwerpen van het M&E-raamwerk
moet worden nagedacht over de (on)mogelijkheden om
via evaluatie ‘leren’ en ‘verantwoorden’ te combineren.
Door verantwoorden te organiseren als een leerproces
waarbij (a) gezamenlijke reflectie vooropstaat, en (b) de
uitkomsten worden gepresenteerd als ‘ankerpunten’ op
basis waarvan bijsturing te overwegen valt, kunnen een
focus op leren en een focus op verantwoorden
samengaan.

3.5.3	Aandachtspunten voor systeemleren: leren
om te leren
Leren over de kaders waarbinnen handelen vorm krijgt
is een sleutelbegrip in het denken over fundamentele
maatschappelijke veranderingen, de ‘transitie’ die
nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken.
Zo’n transitie vergt een reflexieve manier van
werken. Dat betekent dat er enerzijds doelgericht
probleemoplossend wordt gewerkt en dat er anderzijds,
tegelijkertijd, voldoende ruimte is om de doelen en
oplossingen waaraan wordt gewerkt, en de principes
en perspectieven van waaruit die zijn geformuleerd,
ter discussie te stellen. M&E kan een rol spelen in
het bevorderen van een reflexieve beleidsuitvoering
(Arkesteijn et al. 2015). Zelfreflectie is cruciaal, evenals het
vermogen om tijdig plannen bij te stellen. Reflexiviteit
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het concept van
adaptief deltamanagement (ADM, zie hoofdstuk 4).
Maar er zijn grenzen aan het vermogen tot leren: de
politiek-bestuurlijke context legt beperkingen op aan
de mogelijkheden om beleid flexibel te voeren. Immers,

EIRD
Figuur 3.4
Positie kerngroep monitoring en evaluatie in het Deltaprogramma
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Het uitwisselen van kennis binnen en tussen netwerken is cruciaal voor het systeemleren. Een kennismakelaar is verantwoordelijk voor het decentraal
samenbrengen en ontsluiten van kennis. Daar waar kennisstromen stokken ontstaat een hiaat (structural hole). Het gericht aanwijzen van een kennis
makelaar om zo’n hiaat in te vullen versterkt aanzienlijk het lerend vermogen van het Deltaprogramma tegen een minimum aan kosten.

een zekere mate van stabiliteit is onontbeerlijk gezien
het streven te fungeren als betrouwbare overheid, en
voor het maken van langetermijnafspraken. Dat maakt
dat adaptatie op basis van voortschrijdend technisch
inzicht mogelijk is met behulp van seinposten en
drempelwaarden (zie hoofdstuk 4) en door reflectie
op vastgestelde ambities en doelstellingen in de
adaptatiepaden.
Met name de institutionele kaders maken reflectie, in
het bijzonder rond sociaal en systeemleren, lastig.
Gesprekspartners meldden dat door het gebrek aan
urgentie op de korte termijn (de gestelde opgaven zijn
met beschikbare kennis en middelen te realiseren)de nu
gestelde taken op het gebied van zoetwater en
waterveiligheid vaak worden uitgevoerd op de
gebruikelijke solistische manier, en men geen reden ziet
om deze werkwijze aan te passen met het oog op
klimaatverandering. Dit leidt tot de derde
richtinggevende vraag voor het ontwerpen van een
M&E‑systematiek, in lijn met de derde feedbackloop uit
de leercyclus (zie figuur 3.2):
– Hoe kan monitoring en evaluatie bijdragen aan het creëren
van een deltacommunity die de eigen institutionele kaders
en denkbeelden ter discussie stelt voor zover die het leren
beperken?

Meerdere gesprekspartners hebben verschillende
mogelijke belemmeringen voor (technisch en sociaal)
leren benoemd: het verschil in bestuursstijlen; de
financieringsstructuur, die vanwege de sunk investments in
dijken en andere kunstwerken structureel ruimtelijke
adaptatiemaatregelen zou belemmeren; de complexe
versnippering van de organisatie van het Delta
programma tussen heel divers gedefinieerde bestuurlijke
eenheden; en de verschillende aggregatieniveaus waarop
activiteiten rond de uitvoering van het Deltaprogramma
zich concentreren. De vraag is of en hoe er ruimte kan
worden gecreëerd binnen een systematiek voor M&E om
dit tot onderwerp van reflectie te maken, en zo het lerend
vermogen van het Deltaprogramma te versterken.
De voorwaarde voor versterking van het lerend
vermogen is dat de M&E-systematiek zelf flexibel is, en
dat monitoringsactiviteiten worden gedefinieerd op de
schaalgrootte waarop ze relevant zijn. Daarbij merkten
gesprekspartners het volgende op:
– Niet alles hoeft centraal: om bij te dragen aan de
vormgeving van de deltacommunity als een lerende
gemeenschap (Community of Practice) zal per type
kennisstroom c.q. evaluatiedoel bekeken moeten worden wat
het meest passende netwerk is voor informatie-uitwisseling.
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–
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–

Dit betekent, enerzijds, een inzet op decentralisatie van
kennisstromen en een horizontale organisatie van verantwoordingsverplichtingen. Een suggestie is om monitoring en evaluatie te organiseren op het niveau van
dijkringen, omdat de risico’s rond waterveiligheid zich
op dat aggregatieniveau manifesteren en een dijkring
daardoor alle partijen samenbrengt die bij de concrete uitvoering betrokken zijn.
Tegelijkertijd zou, anderzijds, het idealiter mogelijk
moeten zijn om systematisch het gehele Deltaprogramma
door te lichten op het ontbreken van kennis en op (het
ontbreken van) processen van kennis delen en verantwoorden. De systematiek is dan zodanig dat het
uitblijven van kennis op bepaalde terreinen, ofwel het
ontbreken van koppelingen tussen kennisbronnen,
opvalt en er gericht op geïdentificeerde kennishiaten
actie kan worden ondernomen. Op die manier kan
M&E helpen zaken op te merken die in de ‘gebruikelijke bedrijfsvoering’ onder de radar blijven en
daardoor aan het zicht ontsnappen.
Om leren in de netwerkstructuur van de deltacommunity te stimuleren is het verstandig om op
strategische plekken kennismakelaars aan te wijzen die in
het kader van M&E systematisch beschikbare
technische kennis en/of ervaringen met het wat en
hoe van sociaal leren verzamelen en ontsluiten.
Dergelijke kennismakelaars spelen bovendien een rol
in het overbruggen van de eerdergenoemde structural
holes: hiaten in kennisuitwisseling tussen de uiteenlopende netwerken die rond problemen binnen de
deltacommunity bestaan (zie paragraaf 3.3). Hierop
inzetten is zowel in termen van leerrendement, als
vanuit kostenoogpunt bijzonder efficiënt. Figuur 3.4
geeft schematisch aan hoe een kennismakelaar een
hiaat in het netwerk van het Deltaprogramma kan
overbruggen.
Voor een goede uitwisseling is gestructureerd contact op
gezette tijden op centraal niveau wenselijk, naast het
decentraal organiseren van uitwisselingen. Daarom
zou het goed zijn als de bijeenkomsten voor kennisuitwisseling zoals die tijdens dit project hebben
plaatsgevonden, worden voortgezet in een kernleergroep die eens in de zoveel tijd bijeenkomt om te
reflecteren op door kennismakelaars geselecteerde
en ontsloten informatie en op de structuur van het
M&E-systeem, om kennisbehoeften te inventariseren, op grond daarvan de M&E-praktijk te helpen
verbeteren, en daarmee tevens een bijdrage te
leveren aan nationale kennisagenda’s.

3.6	Conclusies en aanbevelingen
Kernpunten van lerend samenwerken
Lerend samenwerken biedt de mogelijkheid een systeem
voor monitoring en evaluatie zodanig in te richten dat
de reflective practitioners die het Deltaprogramma in de
praktijk vormgeven, de wind mee krijgen. Zo kunnen
monitorings- en evaluatieactiviteiten niet alleen
bijdragen aan het beschikbaar maken en toepassen van
nieuwe kennis (technisch leren), maar ook de betrokken
partijen helpen te reflecteren op de eigen ideeën,
waarden en uitgangspunten, en deze bij te stellen in
het licht van die nieuwe kennis en die reflectie (sociaal
leren). Ook kunnen M&E-activiteiten elkaar aanvullen
en versterken, zodat een lerende deltacommunity tot
ontwikkeling komt. Dit vraagt niet alleen inzet van
individuen in het Deltaprogramma, maar ook een
organisatie die is gericht op het vergroten van het
lerend vermogen (systeemleren).
Meer inzicht in kennisstromen
Het Deltaprogramma zou ermee gediend zijn als
monitoring en evaluatie recht doet aan het bestaande
netwerkkarakter van het programma. Dit betekent ten
eerste dat niet alle monitoring- en evaluatieactiviteiten
centraal hoeven te worden aangestuurd, maar dat
‘leren in en tussen netwerken’ wordt gefaciliteerd
op aggregatieniveaus die voor betrokkenen relevant
zijn. Het is daarbij van belang dat de knooppunten,
verbindingen en hiaten tussen de leeractiviteiten
benoemd worden en inzichtelijk zijn. Tevens dient
monitoring en evaluatie te worden vormgegeven in
nauwe aansluiting op al bestaande kennisstromen zoals
de Monitor Ruimtelijke Adaptatie, het Kennisnetwerk
Deltaprogramma en de jaarlijkse rapportage aan de
deltacommissaris en het parlement. In aanvulling op
deze bestaande initiatieven voor technisch en sociaal
leren binnen en tussen de thema’s en gebieden zou een
initiatief passen om een brug te slaan naar systeemleren.
Het systeemleren, gericht op het versterken van het
lerend vermogen van de deltacommunity als geheel
tijdens het uitvoeringstraject, heeft binnen het
Deltaprogramma tot op heden nog geen expliciete
aandacht gekregen en er bestaat nog geen structuur
voor georganiseerde kennisstromen tussen thema’s,
gebieden en regio’s. Een gebrek aan structuur belemmert
het zicht op eventuele hiaten in de kennisuitwisseling.
Aandacht voor monitoring en evaluatie tijdens het
uitvoeringstraject kan als vehikel dienen om het lerend
vermogen van het Deltaprogramma te versterken.
Kerngroep en kennismakelaars met brugfuncties
Door een kerngroep te vormen en kennismakelaars
in te zetten kunnen uitwisselingshiaten tussen de
(thematische en gebieds)programma’s worden gedicht
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Tabel 3.2
Voorwaarden voor ontwerp monitoring en evaluatie vanuit de invalshoek van lerend samenwerken
Ontwerpcriteria

Uitwerking

1

Netwerkstructuur
als uitgangspunt:
kennisstromen
organiseren

Gebiedsgerichte behoeften aan kennisdeling (bijvoorbeeld binnen dijkring) als uitgangspunt
nemen bij het uitwerken van een netwerkstructuur voor monitoring en evaluatie.
Bestaande (en ontbrekende) kennisstromen tussen partijen binnen het Deltaprogramma
(waaronder de diverse monitoringspilots)* en ad-hocactiviteiten binnen en buiten het
Deltaprogramma (die bijdragen aan feedbacklussen, en daarmee aan het 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 waarin zij onderling kunnen communiceren: kennishubs.
Een interface ontwerpen met een voor de deltacommunity herkenbare set van labels (tags)
waarmee kennismakelaars bepaalde typen informatie kunnen markeren (bijvoorbeeld voor.
specifieke indicatoren) opdat anderen deze informatie via selectie van tags kunnen traceren;
een mogelijkheid creëren (bijvoorbeeld 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 (alarmerings)procedures over de
omgang met (zwakke) signalen.

3

Versterken van technisch
leren: kennisnetwerk
toegankelijker maken

Kennis zodanig ontsluiten (selecteren en categoriseren op basis van thema’s, regio’s, type
ervaringen en type technische informatie met behulp van tags) dat personen binnen de
deltacommunity zonder grote transactiekosten kennis kunnen nemen van precies die informatie
die voor hen van belang is.
Naast technische kennis ook leerervaringen op die manier systematiseren en ontsluiten; bij
lessen uit ervaringen voldoende informatie over de situatie meegeven om de lessen voor derden
navolgbaar te maken.
Afspraken maken over de frequentie van kennisuitwisseling per aggregatieniveau; om selectie
van kennis ten behoeve van centrale besluitvorming mogelijk te maken.
Uitwisseling bevorderen tussen kennismakelaars over hoe te handelen bij zwakke signalen en
ontbrekende informatie, en op basis daarvan alarmeringsprocedures ontwikkelen.

4

Versterken van sociaal
Standaard bij (technische) rapportages een ‘reflectieparagraaf’ toevoegen met vragen over of en
leren: extra aandacht voor hoe geleerd is, en onder welke omstandigheden.
reflectie bewerkstelligen
M&E-vragen en -vereisten binnen het Deltaprogramma 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
(bijv. onder tags als ‘lessen ten aanzien van …’, en ‘condities waaronder leren plaatsvindt’) of
middels procesevaluaties.
Projecten binnen het Deltaprogramma 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) kennisuitwisseling, en op processen van kennis delen en
(horizontaal) verantwoorden.
Identificeren waar hiaten zitten in de kennisuitwisseling (structural holes; zowel binnen
deelprogramma’s of aggregatieniveaus, als daartussen, en tussen het Deltaprogramma en
externe partijen); investeren in het actief overbruggen van netwerkhiaten door kennismakelaars
aan te wijzen.
Een wie-is-wie smoelenboek (digitaal) beschikbaar maken, met daarin kennismakelaars, en een
inventarisatie van wie binnen het Deltaprogramma 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-upperspectief
(vanuit de Communities of Practice op regionaal en programmaniveau) en een topdownperspectief, en om te discussiëren over informatie die door hen en andere kennismakelaars
is geselecteerd.

* Een systematische inventarisatie van alles wat op dit gebied gaande is, is daarvoor een eerste stap. De in dit rapport bijeengebrachte kennis
(waaronder die in tabel 3.1) kan voor deze inventarisatie als uitgangspunt fungeren.
Bron: Loeber & Laws (2016)
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en kan relevante kennis worden ontsloten voor het
Deltaprogramma vanuit een bottom-upperspectief.
De vertegenwoordigers van de thematische programma’s
en de gebiedsprogramma’s zouden in een rol als
kennismakelaars structureel een brug kunnen slaan
tussen de instanties die verantwoordelijk zijn op
regionaal en programmaniveau (en die bezig zijn
met de uitvoering van het Deltaprogramma), en de
verantwoordelijken voor het programma op nationaal
niveau. Ook kunnen (deze of andere) kennismakelaars
een rol spelen bij het uitwisselen van kennis en
ervaringen tussen de verschillende domeinen, op
de verschillende schaalniveaus, en tussen het
Deltaprogramma en betrokkenen daarbuiten.
Community of Practice is gebaat bij een
evaluatieprogramma
Systeemleren op het niveau van de gehele organisatie
vraagt om mensen die zich gericht bezighouden met
het organiseren van de uitwisseling van kennis tussen
verschillende gremia. Deze organisatie zou kunnen leiden
tot een Community of Practice (CoP): samenwerking binnen
de deltacommunity op het gebied van monitoring en
evaluatie, waarbij ervaringen uit de uitvoeringspraktijk
met elkaar worden gedeeld zodat alle betrokkenen
samen van de ervaringen kunnen leren. De ontwikkeling
van een CoP kan verder worden gefaciliteerd door onder
meer kennismakelaars aan te stellen, gezamenlijke
procesevaluaties uit te voeren, een informatiesysteem
vorm te geven en (informele) spelregels voor samen
werking en uitwisseling op te stellen. Een CoP voor
monitoring en evaluatie is gebaat bij een goed doordacht
evaluatiearrangement: een goed op elkaar afgesteld
geheel van (sub)evaluaties van diverse onderdelen van
het Deltaprogramma, zoals reguliere zelfevaluaties
(hoofdzakelijk procesevaluaties) en periodieke evaluaties
(hoofdzakelijk effectvaluaties), die ook goed aansluiten
op de agenda’s en behoeften van betrokken partijen.
Een evaluatieprogramma brengt ook verschillende
evaluatierollen met zich mee. Enerzijds zijn evaluatoren
nodig die een open en adequaat reflectieproces binnen
het Deltaprogramma kunnen faciliteren, anderzijds is er
ook behoefte aan evaluatoren met een onafhankelijke
blik om kritisch te kunnen beoordelen of en hoe bijsturing
nodig is. Ervaringen wijzen uit dat het lastig is om beide
rollen in één persoon te combineren en een balans te
vinden tussen een betrokken houding in de rol van coach,
facilitator en adviseur en een meer afstandelijke houding
in de rol van beoordelaar. Het kan daarom wenselijk zijn
de kerngroep en kennismakelaars in het Deltaprogramma
het mandaat te geven om het proces van monitoring en
evaluatie te begeleiden – en dus als coach, facilitator en
adviseur op te treden – en daarnaast te overwegen om
periodiek ondersteuning te vragen van onafhankelijke
evaluatiedeskundigen. Door de rollen die bij deze diverse
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activiteiten horen, uit elkaar te houden kan ook eventuele
spanning tussen leren en verantwoorden worden
opgevangen.
Verankering van lerend samenwerken in het
monitorings- en evaluatiesysteem
We hebben geïllustreerd dat de lopende leeractiviteiten
– zoals pilots, projectoverstijgende verkenningen en
procesevaluaties – bewust of onbewust gericht zijn
op het bewerkstelligen van technisch en sociaal leren.
Deze activiteiten vinden vaak nog ad hoc plaats; de
samenhang en kwaliteit kunnen verder worden versterkt.
De voorwaarden voor lerend samenwerken zoals
gepresenteerd in tabel 3.2 zijn gericht op het organiseren
van kennisstromen (1 en 2), het versterken van technisch
leren (3), het bevorderen 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 kan komen aan
de noodzaak tot leren en 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.

Noten
1

2

3
4

5

Verschillende publicaties die voortkomen uit dergelijke
activiteiten (o.a. Deltaprogramma 2015, Kennisagenda van
het Deltaprogramma) zijn te vinden op http://
deltacommissaris.nl/deltaprogramma/publicaties/.
Zie: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/k/nl/n88/news/
view/1000/245/vitale-en-kwetsbare-functies-beterbeschermen.html.
Zie voor meer informatie over de LAA Van Herk (2014).
Over de noodzaak van meekoppelen en het afstemmen met
anderen wordt verschillend 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 onderhandelingsruimte die
nodig is om te leren is niet vanzelfsprekend gelijk aan het
mandaat waarmee het gesprek wordt aangegaan.
Bij wijze van voorbeeld werden de lunchsessies van
Rijkswaterstaat genoemd, en ook de ‘leertafel’ tussen
Rijkswaterstaat en het programma Zoetwater, de
Bestuurlijke netwerksessie en het Zuidwestelijke Delta
Liaisonoverleg.

