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23 juni 2020
Op 5 februari en 11 maart hebben workshops Verrijkende Landbouw plaatsgevonden over Land (in De Valk,
Ede) en over Waarde (in de Noardlike Fryske Wâlden). Inmiddels hebben we een workshop over Mens in
verband met corona online gedaan op 23 juni. Een impressie van de online bijeenkomst van 23 juni vindt u
onderstaand.
Op 9 oktober (van circa 9.30 – 16.30 uur) vindt een bijeenkomst plaats waarin de oriëntatie op Mens verder
wordt verdiept. Daarnaast stellen we de gehele gebiedsbenadering centraal en de obstakels om daadwerkelijk
met een gebiedsbenadering aan de slag te gaan. De bijeenkomst vindt plaats in het Linderveld/IJsseldal (bij
Deventer); de precieze locatie komt in de uitnodiging. Save the date.

Programma Verrijkende Landbouw
Introductie
Het programma Verrijkende Landbouw beoogt een brede samenwerking om een volhoudbaar landbouw- en
voedselsysteem (systeem B) te ontwikkelen op basis van een gezond bodem- en watersysteem. De
belangrijkste aanleiding is de uitputting van de aarde. Inmiddels bestaan er al veel initiatieven die in de praktijk
aan de slag zijn met een - meestal lokaal - nieuw systeem van landbouw, maar lukt het vaak nog niet om een
voldoende stevig en levensvatbaar systeem of arrangement te ontwikkelen. Weinig initiatieven zijn dan ook
levensvatbaar. Dit wordt ook veroorzaakt omdat er nog een ‘regime’ van geschreven
en ongeschreven regels bestaat dat niet aansluit op deze nieuwe initiatieven. Het
Programma Verrijkende Landbouw kijkt nadrukkelijk óók naar dat ‘regime’ en
beschouwt het gewenste systeem B aan de hand van de oriëntaties land, mens en
waarde. Speciale aandacht bij de ontwikkeling van systeem B gaat uit naar een
gebiedsbenadering onder de Omgevingswet en het Europa van de regio’s en nieuwe
(spel)regels en rollen. Met name de nieuwe rol van de overheid en haar samenwerking
met burgers en bedrijfsleven zal verder worden uitgewerkt.
In de eerste fase van het programma is een analyse gemaakt van het huidige landbouwsysteem vanuit de 3
oriëntaties (land, waarde en mens). Het rapport hiervan is op onze website www.verrijkendelandbouw.nl terug
te vinden onder Bibliotheek (synthesedocument). Honderden initiatieven uit de praktijk zijn geanalyseerd die
elementen van een nieuw landbouwsysteem onderzoeken en/of implementeren. De analyse beschrijft
elementen uit regelgeving, beleid en huidige wijzen van organiseren die een nieuw landbouwsysteem mogelijk
in de weg staan of andersom: een nieuw systeem kunnen helpen ontwikkelen.

Drie workshops voor drie gebieden
Het doel van de serie van drie workshops met en voor gebieden is om, op basis van concrete
voorbeeldgebieden, de contouren van een gebiedsbenadering te ontwikkelen naar een nieuw volhoudbaar
systeem B, vanuit de oriëntaties Land, Waarde en Mens. En om obstakels en systeemgrenzen te ontdekken die
verdere ontwikkeling van een verrijkende landbouw in de weg staan.
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Wat is er besproken in De Valk (gemeente Ede)
In de eerste workshop in het gebied De Valk bij Coöperatie De Valk
Wekerom is gediscussieerd over de 6 functies van de bodem en het land en
de ambities van het gebied. In de introductie op het gebied en op de
kwaliteit van het lokale bodem- en watersysteem door Peter Sloot zijn 6
functies benoemd en beoordeeld op draagkracht (aan de hand van diverse
indicatoren). Op basis hiervan kunnen keuzes worden gemaakt aansluitend
bij de identiteit van het gebied. Deze keuzes zijn op kaarten van het gebied
en in groepen besproken. Vanuit een buitenring om de groepen heen is input geleverd en zijn reflectie en
vragen verzameld.
De groepen kwamen tot vergelijkbare prioriteiten in deze 6 functies, natuurlijk met nuanceverschillen.
Daarnaast is gesproken over de betekenis van deze keuzes voor toekomstige functies in het gebied en
nagedacht over de maatregelen die nodig zijn. Door het gesprek te voeren over deze 6 functies op basis van
informatie over de huidige situatie, de robuustheid en volhoudbaarheid daarvan en de kansen voor elk van
deze functies, kwamen de deelnemers tot nieuwe inzichten en nieuwe indelingen van het gebied. Belangrijk is
daarbij dat niet de huidige (omvang van de) invulling van de functies voorop staat, maar dat de functies
helemaal opnieuw worden afgewogen vanuit een duurzaam en robuust perspectief.
De presentatie Land van Peter Sloot en de resultaten van deze workshop kunt u vinden op onze website in de
‘bibliotheek’.

Wat is er besproken in de ‘Noardlike Fryske Wâlden’
In de tweede workshop hebben we midden in de Noardlike Fryske Wâlden op de activiteitenboerderij de
Hammerslag in Westergeest vanuit de oriëntatie Waarde gekeken naar wat een volhoudbaar
landbouwsysteem op een gezonde bodem kan zijn. In de presentatie van Eef Spronck over de essenties van
waarde en waardering in de landbouw zijn verschillende belangrijke punten over de huidige waardering
benoemd, zoals dominantie in de keten van slechts een aantal partijen en een focus op ketenoptimalisatie en
keteneconomie en niet op gebiedseconomie. Eef haalt aan dat bedrijven en landen worden gewaardeerd en
regio’s niet. De schade (maatschappelijke opgaven zoals klimaat en boden) wordt afgewenteld op het gebied,
de boeren, burgers en de zwakste partijen in de keten. De financiële spelers financieren de hele keten vanuit
verschillende rollen op omzet, afzet, groeimarkt maar zonder bijvoorbeeld de kwaliteit van
bodem/watersysteem te waarderen. 85% van de financiering van de financiële spelers wordt geïnvesteerd in
de financiële markten en niet rechtstreeks in de samenleving. En grondbeleid leidt door vrije markt tot
speculatie en hoge grondprijzen ook zonder waardering van het bodem- en watersysteem.
Belangrijk inzicht uit de verschillende rondes van gesprekken met stakeholders uit en buiten het gebied zijn dat
bij veel partijen en in gebiedsinitiatieven te weinig inzicht is in de onderliggende systeemstructuren van
waardering en de manier waarop die kunnen worden gewijzigd. Dit beperkt de oplossingsruimte omdat alleen
binnen de huidige kaders wordt gezocht. Andere belangrijke aanknopingspunten voor een andere waardering
waren onder andere het meenemen van eigen gebiedsspecifieke opgaven en dominante behoeften, de
inrichting van het gebied op basis van alle 6 bodemfuncties en waarde behouden in het gebied en
(keten)partijen daaraan verbinden. Qua financiering is gesproken over een gebiedsbancair model om
financiering van verschillende stakeholders, investering in programma’s/projecten en verdeling van risico en
rendement te regelen.
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De presentatie Waarde van Eef Spronck en de resultaten van deze workshop kunt u vinden op onze website in
de ‘bibliotheek’.

Online Workshop Mens
Programma
Op 23 juni hebben we in een online workshop gekeken naar de oriëntatie Mens. De workshop werd
georganiseerd door Verrijkende Landbouw in samenwerking met Voor de Oogst van Morgen. Er namen ruim 50
mensen deel aan de workshop.
De opbouw van het programma was als volgt:
•

Digitale inloop

•

Opening, programma & spelregels en korte
kennismaking

•

Algemene context Verrijkende Landbouw en
terugblik workshops Land en Waarde

•

Introductie context Mens vanuit huidige actualiteit

•

Verhaal Mens - Individueel, gevolgd door Break out
sessies

•

Verhaal Mens - Organisaties, gevolgd door Break out
sessies

•

Plenaire terugkoppeling & Check out

In deze workshop is ingegaan op de ‘houding’ van de Mens in het transitieproces van het gangbare systeem
(‘A’) naar een systeem van een verrijkende landbouw (‘B’). Dit aspect van een ‘nieuwe houding’ is van belang
omdat alles wat we doen (of laten), we doen vanuit een bepaalde houding. Hierbij gaan we uit van de
veronderstelling dat -kort door de bocht- een nieuw systeem niet volgt vanuit een ‘oude’ houding. De ‘houding
van A’ staat tamelijk loodrecht op wat (het opbouwen van en de transitie naar) ‘B’ nodig heeft en blijkt
bovendien enorm hardnekkig, zelfs in deze corona-periode. Het adresseren van een onderwerp dat wat ‘op
afstand’ staat van het dagelijkse reilen en zeilen in de land- en tuinbouw is en blijft erg van belang. Uiteindelijk
is alles wat we doen mensenwerk en deze dimensie (houding) van het Mens-zijn kunnen we daarom niet
overslaan. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar organisatorische relaties binnen het landbouw- en
voedselsysteem - weliswaar ook nog abstract, maar voor de meesten toch ‘dichter bij huis’. Of een ‘nieuwe
houding’ concreet zichtbaar wordt, zal blijken, maar er zal hoe dan ook georganiseerd moeten worden - en ook
dat zal op onderdelen en in samenhang anders moeten gebeuren dan we gewend waren.

De presentatie van Onno van Bekkum van De Coöperatieve Samenleving centreerde rond een indeling van
Mens-Individueel en Mens-Organisatie in vijf (systemische) niveaus (met een continuüm tussen steeds twee
extremen waarbij bijv. óf de mens óf de natuur centraal stond) en elk op vijf dimensies:


Individueel: houding naar innerlijk, natuur, wereld, materiële middelen & consumptie;



Organisatie: transactie, eigendom/financiering, governance, community & leren).

De presentatie van Onno van Bekkum is terug te vinden op de website van Verrijkende Landbouw onder
bibliotheek.
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Zo ontstonden twee 5x5 matrices die voorafgaand middels een vragenlijst (30 respondenten) bij de deelnemers
al waren ‘getoetst’: waar sta jij / staat jouw organisatie; waar bevindt zich het huidige systeem en waar zie je
systeem B. Zie ook onderstaande figuren.

Doel van de matrices was om zichtbaar en bespreekbaar te maken dat ‘houding uitmaakt’ (resp. ‘relatie
uitmaakt’ bij Organisatie), dat er verschillende houdingen/relaties te benoemen zijn en dat verschillende
systemen met verschillende houdingen/relaties te associëren zijn. In die zin bevestigend was het opvallende
beeld dat uit de vragenlijst was gekomen (nog zonder dat daarbij de horizontale en verticale verbanden vanuit
de beide matrices geëxpliciteerd was):


men ziet Systeem B als aanmerkelijk ‘verder’ dan A;



men ziet zichzelf gemiddeld eigenlijk al bij B;



dit geldt voor zowel Mens Individueel als voor Organisatie op een tamelijk consistente manier.

Om dit beeld verder in te kleuren en gelijktijdig de gekozen terminologie te verbeteren, werden hierover in de
break-outs vragen gesteld gericht op herkenning van de indeling en de uitkomsten van de vragenlijst, eigen
positionering en gezamenlijke positionering van ‘B’. Achterliggend is -natuurlijk- de vraag hoe de beweging van
A naar B kan worden bestendigd en geborgd. Naast de breakout-groepen kon er ook via de chat box worden
gereageerd en daar werd goed gebruik van gemaakt.

Resultaten & inzichten
In het gesprek en de terugkoppelingen over de houdingen van de mens, (dus jijzelf) en de organisatie (bv je
eigen organisatie), kwamen de volgende inzichten naar voren:


Het is interessant om voor jezelf en voor je organisatie expliciet te maken waar je op de verschillende
thema’s staat. Niet vanuit het oordeel, maar vooral omdat daarmee het onderlinge gesprek beter en
preciezer gevoerd kan worden. Dit maakt je bewust van de posities van jezelf en van anderen.
Daarnaast blijkt dat een ieder meerdere identiteiten heeft, en dat het dus ook sterk afhankelijk is van
je situatie of context wat je doet. Zo merkte iemand op: ‘ik merk dat ik nu persoonlijk een bepaalde
houding heb, maar dat ik in mijn organisatie werk vanuit een andere houding’.
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Bij een rigide interpretatie van het gebruikte model liep men aan tegen beperkingen ervan: o.a. van
gebrekkige eenduidigheid van sommige woorden, van specifieke terminologie die weerstand opriep,
van beweeglijkheid die zo’n indeling moeilijk lijkt te maken. Tegelijkertijd werd bevestigd dat de
hoofdlijn herkenning opriep, een indeling als prettig werd ervaren en dan niet zo zeer in de zin van ‘zo
is het’, maar ‘aan de hand hiervan kunnen we een nuttig gesprek voeren’. Dertien deelnemers hebben
zich aangemeld om nog een keer na te denken over formuleringen enzovoorts die de bruikbaarheid
van het model verder zouden kunnen vergroten. Er worden afspraken gemaakt om hier vervolg aan te
geven, tijdig voor de workshop in het Linderveld/IJsseldal.



Houdingen van mensen en organisaties zijn niet op alle thema’s consistent. Soms wordt er
bijvoorbeeld in organisaties voor gekozen om op 1 aspect te vernieuwen vanuit een nieuwe houding,
terwijl op andere fronten nog geen verandering plaatsvindt. Vaak omdat dit niet allemaal tegelijk lukt.
En ook omdat het tijd en geld kost, dat niet overal tegelijk kan worden ingezet.



De thema’s die bij ‘Organisatie’ aan de orde komen, zijn herkenbaar, maar roepen ook vragen en
nieuwsgierigheid op over de concrete en praktische uitwerking: hoe organiseer je bijvoorbeeld
‘’coöperatief gebruikerseigendom’. Het is dus van belang dat het gevoerde gesprek een vervolg krijgt
in stappen en handvaten die nodig zijn om veranderingen te bewerkstelligen.

Een deel van de gesprekken ging vervolgens ook over de vraag waarom op sommige thema’s de eigen positie
anders is dan het gedrag en/of het functioneren van de organisatie. Het is goed dat deze vraag zo nadrukkelijk
naar voren komt op basis van de methode. Vervolgens is in de gesprekken aan de orde geweest wat ervoor
nodig is om hierin meer congruentie te krijgen.
De terugkoppeling vanuit de breakout groepen werd
afgesloten met de vraag: Hoe kun je de condities creëren
waardoor je individueel, samen en als gebied kúnt door
ontwikkelen naar B? Dit aan de hand van onderstaand
plaatje met twee pijlen, eentje van A naar A- (verdere
afbraak) en eentje van A naar B, inclusief de persoonlijke
kwaliteiten die dat vraagt. Invloeden van buiten en relaties
die je binnen Systeem A bent aangegaan kunnen
betekenen dat je te maken hebt met schulden, hoge
hypotheek, krediet of contractuele verplichtingen, sociale
groepsdruk, overspoeling door reclame-uitingen, ’framing’
in de media, enz. - en dat je daardoor helemaal niet vrij
bent óm te bewegen zoals je dat zou willen, zelfs om vrij te
dénken zoals je dat (vaak dan alleen nog onbewust)
eigenlijk zou willen.
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