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Uitdagingen van duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid heeft een bijzonder hoge actualiteitswaarde.
Bijna geen krant kan worden opengeslagen, bijna geen televisieprogramma
bekeken, bijna geen bijeenkomst worden bezocht, of we worden er op een of
andere wijze mee geconfronteerd: duurzaamheid is hot. Overal lopen we aan
tegen de grote uitdagingen waarvoor de mensheid zich nu, aan het begin van
de eenentwintigste eeuw, gesteld ziet, zoals die met betrekking tot het klimaat,
het milieu, de energievoorziening, maar ook de demografische ontwikkeling,
het land- en watergebruik, de armoedebestrijding, etc. Duidelijk is dat wetenschappelijk onderzoek een grote rol te spelen heeft bij het aangaan van deze
uitdagingen, en het vinden van de juiste, duurzame oplossingen.
We trappen een open deur in wanneer we erop wijzen dat ook het weten
schappelijk onderwijs aan de nieuwe generaties academici van groot belang zal
zijn in de strijd voor de duurzaamheid. Dit geeft mij echter aanleiding om in de
kader van deze diesrede juist aandacht te geven aan de vraag naar de duur
zaamheid van ons onderwijs zelf, en na te denken over de mate waarin de vorm
en inhoud van ons onderwijs de tand des tijds kunnen doorstaan. Want de
duurzaamheid van onze academische onderwijsconceptie is een belangrijke
voorwaarde voor ons succes : alleen onderwijs dat is berekend op de randvoor
waarden en vragen van de toekomst vormt een robuuste basis voor de oplossing
van de eerder genoemde, grote uitdagingen.
De laatste jaren is er duidelijk sprake van een groeiende maatschappelijk
aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. In de media is veel en breed
uitgemeten aandacht voor de kwaliteit en betaalbaarheid van het wetenschappelijk onderwijs in het licht van het nog steeds groeiende aantal studerenden.
Dit is onder andere het gevolg van het beeld dat de moderne maatschappij
steeds meer en hoger opgeleiden burgers nodig heeft om adequaat te kunnen
functioneren. In de geglobaliseerde en vernetwerkte wereld van vandaag staat
het economisch potentieel van een regio in een directe relatie tot de beschikbaarheid van hoogopgeleide werknemers die kennis, waar ter wereld ook
ontwikkeld, snel kunnen omzetten in relevante ideeën, producten en diensten.
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Non scholae, sed vitae
Op mijn eigen middelbare school hing in één van de lokalen van de sectie
klassieke talen de spreuk Non vitae, sed scholae discimus (1). Deze verzuchting
van Seneca, “Wij leren voor de school, niet voor het leven”1, wordt als motto
van scholen en opleidingen doorgaans, bewust of onbewust, verkeerd om
geciteerd “Wij leren voor het leven, niet voor de school” (Non scholae, sed vitae
discimus). Want het op bewezen standaarden gebaseerde onderwijs is
vanzelfsprekend een uitstekende basis voor het verdere leven? Of niet?
Lang vormden de continentale gymnasia en de Britse grammar schools
(waar het woord glamorous vanaf geleid is) de burgerlijke elite op weg naar
de universiteiten, waarvoor een klassieke vooropleiding verplicht was.
De universitaire opleidingen op hun beurt, leidden op voor de invloedrijke
posities in de maatschappij. Zo was er in de top van de Britse ambtenarij in de
gloriedagen van het empire een grote voorkeur voor generalisten met een
Oxbridge opleiding, bij voorkeur met een graad in de klassieke talen, filosofie
of geschiedenis (2). Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er overal een sterk
groeiende behoefte aan goed opgeleide specialisten, hetgeen de exclusieve
positie van de klassieke vorming langzaam ondermijnde. In 1968 publiceerde
Lord Fulton een rapport dat zeer kritisch was over het gebrek aan invloed van
technici en wetenschappers bij de Britse overheid (3). En in Nederland was al
veel eerder een natuurwetenschappelijke renaissance teweeg gebracht door
de komst van de Hogere Burgerscholen, met hun aandacht voor moderne
techniek en wetenschap (4). De klassieken bleken bij nader inzien toch meer
`voor de school’ dan `voor het leven’.
Inmiddels zijn we ruim een halve eeuw verder, en opnieuw is de vraag hoe de
universiteiten in het algemeen, en de Universiteit Twente in het bijzonder,
kunnen inspelen op de nieuwe vragen `voor het leven’. Hoe zorgen wij voor
kwalitatief hoogwaardige, toekomstgerichte, academische opleidingen die
voorzien in de maatschappelijke vraag naar de hoger opgeleiden van morgen,
en die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen van
onze tijd?

Snel, sneller, snelst
“Voorspellen is altijd moeilijk, vooral als het de toekomst betreft”, is een
uitspraak die aan de Deense fysicus Niels Bohr wordt toegeschreven. Maar
omdat de maatschappelijke ontwikkelingen tegenwoordig sterk beïnvloed
worden door de technologie, is er toch wel enige houvast in de vorm van
kennis van technologische trends.

1 De klassieke leraren hielden er sowieso een bijzonder gevoel van humor op na. In het andere lokaal hing
een citaat uit de Aeneas van Vergilius: O passi graviora, dabit Deus his quoque finem. Te vertalen met
“Jullie die al erger doorstaan hebben, God zal ook deze [beproevingen] beëindigen.”
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Bekend uit de halfgeleiderindustrie is de zogenaamde wet van Moore,
genoemd naar Intel oprichter Gordon Moore. Deze wet zegt dat de eigenschappen van geïntegreerde schakelingen zich volgens een exponentieel
groeiend verloop ontwikkelen. Ongeveer elke twee jaar verdubbellen het aantal
transistoren per oppervlakte eenheid en de daarbij behorende prestaties, en
daaraan gekoppeld halveert de prijs van per eenheid rekenkracht. Dit verloop is
te vinden in de grafiek van Figuur 1.
De wet van Moore is niet zozeer een wet, als wel een self-fulfilling prophecy.
De halfgeleiderindustrie werkt wereldwijd samen om de wet waar te laten zijn.
Toch lijkt er ook een empirische wetmatigheid onder te liggen. Zo blijkt de
exponentiële ontwikkeling ook te gelden als we kijken naar de technologie van

Figuur 1. De wet
van Moore
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Figuur 2. Een generalisatie
van Moore’s law.

schakelingen van voor de komst van de halfgeleiders. In Figuur 2 is deze
ontwikkeling weergegeven. Ook andere technologische trends, zoals de prijs
per pixel van digitale camera’s, of de opslagcapaciteit van elektronische media,
etc., blijken allemaal een vergelijkbaar exponentieel verloop te hebben.
Deze grote dynamiek in de elektronica heeft een directe invloed op allerlei
maatschappelijke processen die gekoppeld zijn aan de digitale infrastructuur,
en dat zijn er door de mondiale vernetwerking steeds meer. De volgende twee
consequenties van deze ontwikkelingen zullen de toekomst van ons onderwijs
denkelijk diepgaand beïnvloeden:
1. de democratisering van de toegang tot kennis en de productie van kennis.
2. de diepe integratie van netwerken in elk aspect van het menselijk leven.
Het eerste punt is voor iedereen in de onderwijswereld nu al duidelijk herkenbaar. Het internet en de daarbijbehorende zoekmachines geven elke gebruiker
toegang tot een praktisch onbeperkte hoeveelheid kennis en gegevens.
Iedereen profiteert hiervan door met een druk op de knop allerlei informatie te
kunnen verzamelen die van belang lijkt. Door deze ontwikkeling worden we in
toenemende mate geconfronteerd met vragen over de betrouwbaarheid van
het gevondene, en ook de betekenis van originaliteit en eigen onderzoek is in
deze context vaak aan de orde.
Wat in het algemeen nog minder duidelijk zichtbaar is, is dat het internet ook
de productie van kennis heeft gedemocratiseerd. Open toegankelijkheid via
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internet van allerlei data en faciliteiten, en de mogelijkheid om grote gebruikersgroepen te kunnen mobiliseren, heeft ook de productie van kennis gedemocratiseerd. Een concreet voorbeeld is het werk van de OpenStreetMap community
(3), die zich tot doel stelt vrij beschikbare en vrij bewerkbare landkaarten te
maken. Een recent voorbeeld van het nut van deze community2 kwam direct
na de aardbeving in Haïti van afgelopen januari aan het licht, toen er een
dringende behoefte aan accurate, recente kaarten van het getroffen gebied
was. Deze waren voor een land als Haiti nauwelijks beschikbaar. Door de inzet
van deze wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers waren er binnen de
kortste keren adequate kaarten (zie Figuur 3).
Figuur 3. Een stuk van de
Open Streetmap van
Port-au-Prince

Het tweede punt, de verregaande integratie van het netwerken in elk aspect
van het menselijk leven, wil ik illustreren aan de hand van de ontwikkelingen
van Brain Computer Interfaces (BCI). BCI’s zijn het product van een fascinerende technologische ontwikkeling die zich richt op de koppeling tussen het
menselijk brein en een elektronische omgeving. Aan onze eigen universiteit
wordt op dit gebied onderzoek gedaan door de leerstoel HMI van Anton
Nijholt. In eerste instantie waren deze apparaten ontwikkeld voor neuroprothetische doeleinden, bijvoorbeeld om mensen de controle over ledematen of
sensorische functies terug te geven. Tamelijk recent is de ontwikkeling van
BCI’s voor de gaming industrie, waarbij gewerkt wordt met BCI headsets (zie
Figuur 4). Hiermee kan een gamer door zich op de juiste manier te concen
treren een computerspel spelen.

2  Met dank aan Michael Frank Goodchild van UCSB, die dit voorbeeld tijdens voordacht bij de opening van
het Academic Programme van de faculteit ITC afgelopen september onder de aandacht bracht.
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Figuur 4, Een gaming Brain
Computer Interface

De technologie voor BCI’s staat nog aan het begin van haar ontwikkeling, maar
het betreft hier vrijwel zeker een voorbeeld van een product waarop wetten à la
Moore van toepassing zijn. Dit geldt te meer wanneer de verdere ontwikkeling
niet alleen wordt gedreven door medische toepassingen, maar door de
gigantische markt van entertainment en consumentenelektronica. Deze
apparaten zullen de komende jaren dan ook ongelooflijk toenemen in kracht en
bruikbaarheid.
Het is een hachelijke zaak om te speculeren over de precieze vorm die de
technologie en haar gebruik zullen kenmerken, maar een toekomst waarbij de
computer als toegangsmiddel tot de rest van de wereld zich in miniscule vorm
op of rond, en misschien zelfs wel in ons hoofd zal bevinden, lijkt niet onwaarschijnlijk. De gigantische maatschappelijke implicaties van de verbreiding van
een dergelijke technologie zijn nauwelijks te overzien.

Academische vorming
De al ingezette teloorgang van het monopolie van de wetenschappelijke
wereld op de toegang tot kennis en kennisproductie dreigt gepaard te gaan
met een maatschappelijk statusverlies van de wetenschap en wetenschappers.
De recente wereldwijde, publieke discussie over de betrouwbaarheid van de
bevindingen van het internationale klimaatpanel IPCC, die bezworen moest
worden door onze eigen KNAW president Robbert Dijkgraaf (4), is een
voorbeeld hiervan.
Het is zaak dat het belang van het wetenschappelijk onderwijs fier overeind
blijft staan, omdat het de leverancier is van belangrijke transferable skills, dat
wil zeggen vaardigheden die in steeds weer nieuwe situaties zijn toe te passen.
Vooral van belang zijn de typisch academische vaardigheden die horen bij het
hebben van:
• een open, kritische en onderzoekende houding,
• een degelijke methodologische basis voor waarheidsvinding
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Figuur 5. Wilhelm von
Humboldt (links) en John
Henry Newman (rechts)

De eerste eigenschap is van vitaal belang om het onderscheid te kunnen
maken tussens gegevens en feiten. De vele petabytes die voor een ieder via
het internet toegankelijk zijn, worden vaak aangezien voor objectieve feiten en
zondermeer voor waar aangenomen. Het vermogen om kritisch te kunnen
beoordelen of aan bepaalde gegevens in redelijkheid waarde mag worden
gehecht, is een essentiële eigenschap voor de overleving in de datajungle.
Het belang van de methodologische vorming ligt in het onmiddellijke verlengde
hiervan. Dit is het natuurlijke domein van de wetenschap, die een baaierd van
technieken voor waarheidsvinding heeft voortgebracht via de diverse wetenschappelijke disciplines. Zoals daar zijn: experimenteel onderzoek, mathematisch
onderzoek, modelleren en simuleren, construerend onderzoek, vergelijkende
tekstanalyse, etc. etc.
Zo zien we dat, juist omdat kennis en kennisproductie steeds minder het
exclusieve domein van de universiteiten zullen blijven, er een sterk accent op
wetenschappelijke vorming komt te liggen. En voert de ongekende ontwikkeling van wetenschap en techniek ons terug naar begrippen die in de eerste helft
van de negentiende eeuw werden geformuleerd over de essentie van de
moderne universiteit, met name door Wilhelm von Humboldt (Bildung (7)) en
John Henry Newman (Cultivation of the Mind (6)).

Creativiteit
Het zou echter naief zijn te denken dat we met slechts een terugkeer naar de
oude waarden van academische vorming de nieuwe duurzaamheid van ons
onderwijs zouden kunnen waarborgen. In de tijd van Von Humboldt en
Newman was de wereld van de wetenschappelijke kennis nog veel kleiner, en
de intellectuelen in die tijd konden door studie en toewijding nog grote stukken
van de wetenschap, vaak zelfs meerdere vakgebieden tegelijkertijd, goed
overzien. Hun ideaal werd dan ook voor een belangrijk deel ingegeven door de

12

Figuur 6.
Sir Ken Robinson

idee van de universele wetenschapper, die zich vrij moet weten om zich in alle
denkbare gebieden en richtingen te ontwikkelen. De enorme groei van
wetenschappelijke kennis en de daarbij behorende, soms verregaande,
specialisatie doorkruisen dit idee in onze moderne tijd. In een recent artikel (7)
analyseert Frank Stefan Becker de teloorgang van het rolmodel van superwetenschappers en –ingenieurs als Einstein en Edison door deze specialisatie.
Volgens hem is het één van de redenen waarom betastudies en techniek voor
de huidige generatie aan aantrekkingskracht verliezen.
De enorme wetenschappelijke kennis op enig vakgebied is inmiddels veel te
groot om door een enkel individu in samenhang te kunnen worden overzien.
Dat betekent dat improvisatievermogen belangrijk wordt als de grenzen van de
eigen kennis en ervaring in zicht komen. Dit wordt nog versterkt doordat we
ook steeds minder weten over de context waarin we de kennis in de toekomst
zullen moeten toepassen. Het creatieve vermogen om kennis telkens weer te
kunnen herscheppen voor toepassing in nieuwe, onverwachte situaties is
hierbij van zeer groot belang.
In zijn boek Out of our minds (8) betoogt de creativiteitsgoeroe Ken Robinson
dat het vermogen om mensen zodanig op te leiden dat hun creatieve vermogens zich maximaal kunnen ontwikkelen, één van de belangrijkste opdrachten
voor onze educatieve systemen is. Dit zowel uit het oogpunt van persoonlijke
ontwikkeling, als vanwege het algemene belang om deze creativiteit in te
kunnen zetten om de uitdagingen van onze toekomst aan te kunnen. Een
onderdeel van de boodschap van Robinson is dat juist de eenzijdige nadruk op
academische vaardigheden in het gehele onderwijsstelsel, het veel mensen
onmogelijk maakt om zich maximaal te ontplooien, omdat hun creativiteit zich
langs andere wegen openbaart.
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Dit bezwaar laat zich moeilijk vertalen in een beleid voor universitaire opleidingen,
waar het nu juist wel om de academische vaardigheden gaat, maar een deel
van zijn verhaal leent zich wel degelijk voor interpretatie in de universitaire
context. In de lezing van Robinson is creativiteit geen op zich staande eigenschap, maar een aspect van intelligentie waarover ieder individu in principe
beschikt. Intelligentie, op haar beurt, is niet één ding, maar kent vele facetten.
De kunst is nu om personen aan te spreken op die facetten van hun intelligentie waarbij hun creativiteit kan worden aangeboord en verder ontwikkeld.
Ik interpreteer dit zo: de studenten aan onze universiteit hebben vanuit hun
persoonlijkheid heel verschillende mogelijkheden en doelen voor hun academische opleiding. Sommigen komen met een passie voor de wetenschap en
worden onderzoeker, anderen zoeken een academische basiskwalificatie om
verder te gaan als manager in het bedrijfsleven of de publieke sector, en weer
anderen zien hun toekomst als ontwerper of ingenieur, of willen het onderwijs
in. Persoonlijke ontwikkeling en creativiteit worden maximaal gestimuleerd als
we in staat zijn de academische vorming af te stemmen op die persoonlijke
potenties en voorkeuren. Zo’n benadering neemt afstand van een stilzwijgende
aanname van veel academische onderwijs, namelijk dat de voorbereidende
opleiding voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek tevens de beste
academische vorming is voor studenten met andere motivaties en talenten.

Volg het talent van de student
Het begin van de academische opleiding, dat wil zeggen (een deel van) de
bachelorfase moet dus gebruikt worden om grip te krijgen op de motivatie en
het talent van de student. Dat kan beginnen met toelating op grond van
intake-gesprekken. Verder pleit het voor een aanpak op basis van brede
opleidingen met gedifferentieerde leerwegen, waarin de student in interactie
met de opleiding zijn weg kiest en zijn voorkeuren en talenten kan ontdekken
en kenbaar maken.
De academische vorming gedijt vooral in een omgeving waarin een intensief
programma wordt gevolgd in combinatie met persoonlijke begeleiding
(`tutoring’). Methodologische vorming, waarbij men zich de methodologie van
een discipline eigen maakt door deze concreet toe te passen, profiteert vooral
van onderwijs in een meester-gezel relatie. Dit geldt vooral, maar niet alleen, in
de masterfase, waar de verdieping van de opleiding plaatvindt.
Door het voorop zetten van de academische vorming van de student, ligt er
minder nadruk op het bijbrengen van (feiten)kennis. Dit is terecht, vanwege de
al eerder beschreven grote dynamiek in wetenschap en technologie: de
relevantie van veel feitenkennis veroudert snel, en is bovendien zelfs voor
hoogspecialistische vakgebieden zo uitgebreid, dat elk streven naar volledigheid bij voorbaat gedoemd is. Dit maakt mij overigens geen voorstander van
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de stelling dat onderwijs zich vooral moet richten op vaardigheden; ook
concrete vaardigheden kunnen snel verouderen. Belangrijker is, dat de wel
gezochte methodologische vaardigheden zich alleen in een concrete context
van feitenkennis laten aanleren en begrijpen. Deze vormt als het ware de
conceptuele kapstok waaraan deze vaardigheden worden opgehangen.
Uitgangspunt vormt dus het repertoire aan concrete feitenkennis dat de
academische en methodologische vorming optimaal ondersteunt, en niet
slechts het argument dat het onderdeel is van een of andere traditionele canon.
Voor een ieder die de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs een
beetje volgt, moet de zojuist geschetste benadering bekend voorkomen. Het
zijn uitgangspunten die ook ten grondslag liggen aan de in de laatste jaren aan
verschillende universiteiten opgerichte University Colleges (Amsterdam,
Maastricht, Middelburg, Utrecht). Bij deze colleges speelt echter een extra
element dat hun succes schraagt: een selectie aan de poort van een topsegment van de instroom. Hoewel deze selectie rendement en kwaliteit zeker
aanzienlijk vergroot, maakt de beperking tot het toptalent het onderwijsprogramma niet per se maatschappelijk duurzamer. Het uiteindelijk succes van het
academisch onderwijs wordt ook bepaald door het bereikte eindniveau van de
90% van de studenten die niet tot het topsegment behoren.

Een blauwdruk voor duurzaam UT-onderwijs
Met zijn campus, zijn kleinschaligheid en zijn vernieuwend onderwijsconcept
(gemeenschappelijke propedeuse, baccalaureaat), was de Technische
Hogeschool Twente bij zijn stichting, op de kop af 49 jaar geleden, een soort
University College avant la lettre. Ook de Diesrede De Witte Ingenieur (9) ter
gelegenheid van het eerste lustrum in 1966, van oud-collega Breedveld, de
oprichter van de toenmalige Afdeling Elektrotechniek, ademt die sfeer.
Breedveld bepleit de vorming van de ingenieur als een compleet mens, met
een brede multi-disciplinaire aanpak.
Ook vandaag de dag is de Universiteit Twente nog steeds kleinschalig (zelfs
onze grootste opleidingen zijn in landelijk perspectief niet echt groot), en met
de concentratie van bijna al haar onderwijs op een campus met een hoog
voorzieningen niveau, is de uitgangspositie voor een college-style opleiding
voor velen relatief gunstig. Ook de verkenningen voor het UT onderwijs in het
kader van de strategische visie RoUTe’14 laten zich hier goed mee verenigen.
Vanuit dit perspectief is het aantrekkelijk te onderzoeken of we het bachelor
onderwijs aan de UT kunnen inrichten aan de hand van een beperkter aantal
opleidingen met gedifferentieerde leerwegen. Dit zou geen belemmering moeten
vormen voor die studenten die zeer specifiek gemotiveerd zijn voor bestaande,
meer gespecialiseerde opleidingen: die moeten als herkenbare, gespecialiseerde
tracks binnen zulke bredere bachelors blijven voorbestaan. De bredere bachelors
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Figuur 7. De structuur van
het UT onderwijsgebouw

zijn niet alleen aantrekkelijk vanwege de mogelijkheid het talent van de student te
volgen, maar ook vanwege het algemeen vormend karakter. De laatste jaren is
het niveau van de kennis en vaardigheden van de gemiddelde instromende
middelbare scholier steeds onbetrouwbaarder geworden, en het lijkt een goed
uitgangspunt hier zelf ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Tenslotte is het
model van de bredere bachelors ook de geëigende weg om ook via het onderwijs
invulling te geven aan het multidisciplinaire karakter van de UT, met inbegrip van
onze lijfspreuk High Tech, Human Touch.
Een belangrijk concept dat is voortgekomen uit de RoUTe’14 verkenningen, is
dat van de 3 O’s, die staan voor Onderzoeker, Ontwerper, en Organisator, ofwel
de denker, de maker en de doener (met dank aan onze opleidingsdirecteuren
Kees Ruijter en Heleen Miedema). Deze O’s staan voor de verschillende
attitudes en interesses die onze studenten naar hun opleidingen kunnen
meenemen. Zij benoemen niet alleen de rollen die zij na hun studie in de
maatschappij kunnen vervullen, maar zijn ook de assen waarlangs de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van de studenten kan plaatsvinden. Binnen de
bredere opzet van de bachelorsopleidingen kunnen de studenten blootgesteld
worden aan de verschillende rollen om te ontdekken waar hun voorkeuren en
sterktes liggen, om in vervolgstudie, met name in de masters, die aspecten
verder te verdiepen.
Expliciete aandacht voor academische en methodologische vorming vraagt om
andere werkvormen dan het hoorcollege. Vormen die aanzetten tot meer
activiteit en meer interactie, zijn zowel gewenst voor de motivatie van de
student, als vanwege hun waarde voor de academische vorming. Hierbij kan
nadrukkelijk gekeken worden naar project- en probleemgestuurd onderwijs als
alternatieve onderwijsvormen. Deze werkvormen vergroten het aantal
werkuren van studenten aanzienlijk, doordat studenten veel en intensief
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samenwerken. Hierdoor hoeven de contacturen met docenten niet excessief te
groeien, zoals vaak wordt aangenomen.
Het voornemen is ook om op ook zeer korte termijn te beslissen over de komst
van een University College of Engineering aan de UT. Hiervoor pleiten een
aantal overwegingen:
•	Er is nog geen university college op het gebied van de technische wetenschappen, en het zou daarom een welkome aanvulling op het palet zijn.
•	De UT kan door zijn HighTech, Human Touch orientatie met science,
engineering en social sciences en zijn accreditatie voor Advanced
Technology gemakkelijk een invulling met voldoende academische
breedte realiseren.
•	Door de campus is gemakkelijk een passend residentieel concept te
realiseren.
•	Het college voorziet op natuurlijk wijze in het excellentietrack binnen het
model van bredere bacheloropleidingen.
•	Het university college zal met zijn hoge kwaliteit van studenten, docenten,
werkvormen en opleidingsvarianten een referentiepunt vormen voor het
gehele (bachelor)onderwijs, en daarop een belangrijke, positieve uitstraling
hebben.
Bij de mastersopleidingen zal vooral verdieping voorop staan, en dit betekent
dat ze gekoppeld moeten zijn aan sterke onderzoeksgroepen die een bijdrage
leveren tot het profiel van de UT. Voor mastersspecialisaties die buiten het
profileringsgebied van de UT vallen, zijn studenten dus aangewezen op andere
universiteiten. In dit verband zijn netwerken van instellingenvan belang, zoals
voor de UT de 3TU en de noordoostelijke samenwerking met Groningen,
Nijmegen en Wageningen. Door goede samenwerking kan de toelating tot
elkaars (complementaire) masterspecialisaties maximaal gefaciliteerd worden.
De gedachte achter 3O-filosofie in de masterfase is dat de masterstudenten
zich nader toeleggen op één van de drie rollen, en dus een keuze maken voor
een hoofdrol als onderzoeker, ontwerper, of organisator (waarbij de andere
rollen ook relevant kunnen blijven). De laatste maanden is er met name
gewerkt aan een kader voor hierop gebaseerde excellentietrajecten. Ook dit
heeft weer een aanjaagfunctie voor de ontwikkeling van de reguliere mastersstroom. Hierbij is het excellentietraject voor onderzoeker nauw gekoppeld aan
opleidingen in de masterfase van Twente Graduate School TGS. Dit heeft een
Leitmotiv voor alle excellentietrajecten opgeleverd, nl. de idee dat elk van de
trajecten leidt tot een versterkte kwalificatie voor een bijbehorende voortgezette
opleiding. In het geval van Onderzoeken is dit een promotieopleiding binnen
TGS. Voor Ontwerpen wordt de koppeling gelegd met de al bestaande twee
jarige ontwerpersopleidingen, die zich weer in een groeiende belangstelling van
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studenten en bedrijfsleven mogen verheugen. De uitdaging hier is om dit idee
ook voor ontwerpers in de sociale wetenschappen verder te ontwikkelen. Voor
Organiseren gaan de gedachten uit naar koppeling met een vervolgopleiding
gericht op ondernemerschap. Hier kan gebouwd worden op de expertise van
het NIKOS met het kennispark als leverancier van relevante cases en projecten.
Uiteindelijk zal de hierboven geschetste combinatie van bachelor, master en
vervolgopleidingen nog gecomplementeerd moeten worden met een passend
portfolio voor de ondersteuning van Lifelong Learning. Als een ding wel zeker
is over de onzekere toekomst, dan is het dat de behoefte aan bij- en nascholing
ten gevolge van de sterk toegenomen maatschappelijke dynamiek zeer zal
groeien. Hierbij valt overigens de tendens waar te nemen dat steeds meer
afnemers niet alleen geïnteresseerd zijn in aanvullende curssusen, maar juist
ook in geaccrediteerde vervolgopleidingen en tweede masteropleidingen later
in de carrière.

Van blijvende waarde
In dit betoog heb ik getracht aan te tonen dat duurzaam onderwijs, dat ik
definieer als onderwijs dat zijn relevantie voor afgestudeerden behoudt in de
context van een sterk veranderende maatschappij, moet worden ontworpen
door een blik in de toekomst te combineren met waardevolle ideeën uit het
verleden. Het gaat om een combinatie van academische vorming en
transferable skills die nauw samenhangen met de methodologie van de
verschillende vakgebieden. Daarnaast speelt de ontwikkeling van creativiteit
een grote rol.
Voor onze eigen UT kunnen wij putten uit ons verleden als een University
College avant la lettre, en onze relative kleinschaligheid, om onze leidende
positie als vernieuwer in het wetenschappelijk onderwijs weer terug te winnen.
Belangrijke ingrediënten hierbij zijn de filosofie van de 3O’s , brede bacheloropleidingen met gedifferentieerde leerwegen, en masteropleidingen gekoppeld
aan ons profiel en onze sterktes. Een University College of Engineering kan hier
een belangrijke rol bij spelen.
In het begin van dit betoog heb ik beschreven hoe de studie van de klassieken
in de loop van de vorige eeuw het karakter van een duurzame opleiding voor
maatschappelijk invloedrijke posities verloor. Toch mogen de gymnasia zich
nog altijd in een grote belangstelling van de maatschappelijke elite verheugen.
Misschien moet dit worden toegeschreven aan nostalgie, of de vlucht naar
oude normen en waarden in tijden van onzekerheid over de juiste standaarden
voor het middelbaar onderwijs.
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Voor wie de moeite neemt echter, geven ze wel degelijk toegang tot kennis van
grote duurzaamheid, kennis die de tand des tijds vaak meer dan twee millenia
getrotseerd heeft. Graag citeer ik hier uit de grafrede van Perikles uit 431 voor
Christus, zoals die te vinden is in mijn Engelse vertaling van De geschiedenis van
de Peloponnesische oorlog van Thucydides (10):
Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of a
minority but of the whole people. When it is a question of settling private
disputes, everyone is equal before the law [...]. And, just as our political life is
free and open, so is our day-to-day life in our relations with each other. We do
not get into a state with our next-door neighbour if he enjoys himself in his
own way, nor do we give him the kind of black looks which, though they do no
real harm, still do hurt people’s feelings. We are free and tolerant in our private
lives; but in public affairs we keep to the law. This is because it commands our
deep respect.
En dat klinkt nog zo fris en helder, dat het in het politieke debat van vandaag zo
weer gebruikt kan worden.

Figuur 8.
Perikles
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Inleiding
Het krachtigste beeld dat naar mijn idee de ruimtevaart heeft opgeleverd, gaat
niet over de ruimte. Het is het beeld van onze eigen aarde, zwevend in een
leegte waarvan we de grenzen niet kennen en met mogelijke alternatieve
bewoonbare werelden ver buiten ons bereik. Ik weet het: het beeld is intussen
cliché geworden. We zien het niet meer zoals die eerste keer. Toch is het goed
om het weer eens tot u door te laten dringen. Hier wonen wij. Als ik dat zeg
bedoel ik met ‘wij’ de hele mensheid. Maar u en ik, wij wonen natuurlijk óók in
onze eigen omgeving. Wat we onze eigen omgeving vinden verschilt per mens
en per onderwerp, maar is meestal niet groter dan onze wijk, onze stad, of
onze streek. Wat daar gebeurt en wat wij daar doen, maakt weer deel uit van
hoe het met de wereld gaat. Wereldwijd en plaatselijk staan niet los van elkaar.

Figuur 1. De aarde vanuit
de ruimte

Het onderzoek van het CSTM, het centrum voor studies van technologie en
duurzame ontwikkeling van de Faculteit Management en Bestuur van de
Universiteit Twente, besteedt dan ook zowel aandacht aan wereldwijde
onderwerpen als aan lokale onderwerpen en vaak ook aan de relaties
daartussen. Onze staf en promovendi zijn afkomstig uit zo’n 20 verschillende
landen. De Master of Environmental and Energy Management heeft sinds
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2000 meer dan 260 studenten gehad afkomstig uit niet minder dan 50 landen.
Het wereldwijde “Greening of Industry” netwerk dat vanuit CSTM wordt
gecoördineerd, heeft dit jaar haar wereldcongres in Seoul gehouden, en
daarvóór recentelijk in Mexico en in Leeuwarden. De resultaten van ons
onderzoek naar energie en klimaat worden ingebracht op de wereldwijde fora
van het VN klimaatverdrag. Anderzijds wordt jaarlijks een Kinderuniversiteit
georganiseerd waarin Twentse kinderen van 11 en 12 hier op de universiteit
een week lang colleges en andere activiteiten krijgen om ze bewust te maken
van klimaatverandering en het belang van technologie, gedrag en beleid. Dit is
een project in zes Europese landen dat vorig jaar een prijs van de UNESCO
heeft gewonnen. Zo wordt het verband gelegd tussen globaal en lokaal.
Het omgekeerde verband tussen lokaal en globaal komen we natuurlijk ook
tegen. Op het gebied van veiligheid hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan
naar de schokgolven die de Enschedese vuurwerkramp ook in het openbaar
bestuur heeft veroorzaakt. Een van de achtergronden van deze ramp was dat
veel van het vuurwerk veel zwaarder was dan op de labels stond aangegeven.
De klantgerichte Chinese producenten konden namelijk alles leveren, met elk
gewenst etiket.Nederlandse bestuurders hebben dan ook het voortouw
genomen om de internationale regels aan te passen.
Duurzaamheid is kortom niet een verhaal van ver weg of van dichtbij. Het is het
onvermijdelijk allebei. Toch zal ik het in deze rede vooral over dichtbij hebben.
Hier leven wij. Hier kiezen we ons gedrag. Hier kiezen we ons bestuur.

Figuur 2. Zonnedaken net
over de grens in Duitsland

23

Figuur 3. SER advies
“Meer werken aan
duurzame groei”

Duurzaamheid als uitdaging
Wanneer u een fietstocht maakt door het mooie Twentse landschap langs de
Buurserbeek en daar de grens over gaat naar de Duitse watermolen de
Haarmühle, is dit het eerste wat u ziet. Ook verderop schitteren de zonnedaken
u overal tegemoet. Waarom daar wel en hier niet? Het verschil zit natuurlijk in
het beleid. In Duitsland zijn veel betere financiële voorwaarden voor duurzame
energie. Toch is dat niet het hele verhaal. Internationaal vergelijkend onderzoek
op het CSTM liet zien dat het Nederlandse beleid precies is wat het niet zou
moeten zijn: gefragmenteerd en wisselvallig. Welke ondernemer kan daar dan
nog rekening mee houden? Daarentegen heeft de stabiliteit van het Duitse
beleid allerlei ondernemers ertoe gebracht om op particulieren af te stappen en
hun daken te huren om zonne-energie aan het net te gaan leveren. Het gaat
dus ook om de sociale context, om vertrouwen en om de activering van andere
partijen. Nadat we op dit soort manier in Nederland kansen hebben laten lopen
om voorop te gaan bij de productie van windtechnologie, dreigt nu hetzelfde
bij zonne-energie.
Als onafhankelijk lid van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de SociaalEconomische Raad heb ik dit jaar mee mogen werken aan de totstandkoming
van het advies “Meer werken aan duurzame groei”. De inhoud is opmerkelijk.
Onder meer omdat er een lans wordt gebroken om bij de sociaal-economische
en politieke afwegingen niet langer feitelijk blind te varen op de maatstaven van
nationaal inkomen en economische groei, maar ook ecologische en sociale
welvaartsindicatoren werkelijk serieus te nemen. Bijvoorbeeld door het
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Centraal Planbureau verkiezingsprogramma’s, regeringsverklaringen en
begrotingsvoorstellen door te laten rekenen met een bredere set van zulke
indicatoren.
Het SER advies stelt dat “Nederland de boot dreigt te missen in een van de
grootste mondiale groeimarkten van de toekomst, terwijl ons land juist over
een groot aantal bedrijven beschikt die uitstekend gepositioneerd zijn om
leidende posities in de wereldmarkt van schone technologie in te nemen”1.
Innovatie vergt niet alleen meer kapitaal voor de ontwikkeling van schone
technologie. Het gaat ook om het doorbreken van de versplintering in het
financiële beleidsinstrumentarium en om een consistente steun voorafgaand
en bij de marktintroductie.
Op dit moment is een vervolgadvies in voorbereiding over ‘biobased economy’
met de werktitel “Meer chemie tussen groen en groei”. Ook hierbij wordt
duidelijk dat technologieën hun mogelijkheden om bij te dragen aan een
duurzame ontwikkeling alleen kunnen realiseren wanneer hun waarde wordt
afgewogen met een brede welvaartsmaatstaf. De keuze van veelbelovende
strategieën moet van onderop plaatsvinden en samen met de verschillende
marktpartijen. Deze moeten op hun beurt open staan voor de nieuwe
mogelijkheden en ook voldoende experimenteerruimte krijgen. Samenwerking
tussen vele betrokkenen is nodig en dient ook en vooral plaats te vinden op
regionaal niveau. Innovatieve technologie heeft een vruchtbare sociale en
politieke context nodig om haar potentie waar te kunnen maken. Zo’n context
moet uit veel meer bestaan dan enkele regels of steunmaatregelen.
In het debat over duurzame ontwikkeling speelt technologie een grote rol.
Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor optimistische scenario’s waarbij
technologische ontwikkeling wordt gecombineerd met nieuwe creatieve
manieren van denken over productie en consumptie. Dat levert concepten op
als de “triple top line of ecology, equity, and economy” en “cradle to cradle”2.
Ik wil niets afdoen van het belang van zulke inspirerende concepten. Ze
kunnen echter het risico in zich dragen dat we gaan geloven dat de materiële
consumptie op de wereld ongelimiteerd kan blijven groeien. Zeker in het
welvarende deel van de wereld is dat niet het geval. Het is tot nu toe altijd
“wishful thinking” gebleken. Tot nu toe is de technische vooruitgang op veel
terreinen steeds weer méér dan ongedaan gemaakt door de volumegroei in
materiële consumptie. Op deze manier krijgt technologische vooruitgang geen
kans om werkelijk bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Die
volumegroei heeft overigens ook nog vooral in het rijke deel van de wereld
plaatsgevonden. U moet daarbij bedenken dat per persoon 2% groei van onze
welvaart in absolute zin ongeveer dubbel zoveel is dan 10% groei in China, om
over de talrijke arme landen met veel lagere groeipercentages maar niet te
spreken. Om technologische vooruitgang een kans te geven zijn beperkingen
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nodig. Het liefst vrolijke beperkingen, waar we niet ongelukkiger van hoeven te
worden.
Dat is niet de richting waarin onze samenleving zich op dit moment begeeft.
Integendeel: na de door de zeepbel op de financiële markten veroorzaakte
crisis lijkt alle aandacht erop gericht om voorwaarden te scheppen om onze
economie weer harder aan het groeien te krijgen. Om mensen een ander beeld
van vooruitgang voor te houden dan materiële consumptie is een nieuw
perspectief nodig. Een nieuwe kijk op vertrouwde zaken. Ze opnieuw bezien
met verwondering. Jeroen Bosch plaatst liefde en de omarming van wijsheid,
maar ook nieuwsgierigheid, in zijn buitengewone schilderij de Tuin der Lusten.
Een heel bijzonder paradijs, omdat het nu eens niet het paradijs van vóór de
zondeval voorstelt, maar volgens sommige interpretaties3 het paradijs dat de
mensen er zelf van gemaakt zouden kunnen hebben, in een betere wereld.
Zo’n betere wereld komt niet eenvoudig tot stand en vergt niet alleen
technische, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen en vooral de juiste
verbinding van beiden. Nieuwsgierigheid en wijsheid gaan daarbij hand in
hand. Technologie is etymologisch de kunde van het vakmanschap. Het gaat
om de systematische en praktische toepassing van kennis. Niet alleen
technische, maar óók sociale wetenschappen zijn in die zin een onmisbaar deel
van “high technology” – juist omdat mensen niet zo gemakkelijk te manipuleren
zijn en dat vaak maar goed is ook. Met een knipoog naar de website van de UT
zou je dat kunnen benoemen als: “High human tech with a technical touch”.
Figuur 4. Detail uit
“De tuin der lusten”,
van Jeroen Bosch

Als technologie gaat over de vraag hoe mensen hun doelen realiseren, om wat
voor doelen gaat het dan? Om economische groei? Men zal vaak zeggen van
niet. Om vervolgens over te gaan naar de orde van de dag en het beleid daar
alsnog op te laten koersen. Er is een diepgeworteld idee dat de omvang van de
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economie de enige echte harde indicator voor welvaart is die we hebben. Maar
eigenlijk is deze indicator dramatisch slecht voor dit doel. De omvang van de
economie wordt deels en voor een groeiend deel bepaald door activiteiten die
slechts bedoeld zijn om de schade die door andere activiteiten wordt
aangericht te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of de verpleging van
verkeersslachtoffers. Daarnaast wordt er steeds meer schade aangericht die
niet hersteld of gecompenseerd wordt maar wel als verlies wordt ervaren,
bijvoorbeeld de achteruitgang van het landschap. Ook zit de waarde van
onbetaalde arbeid, zoals huishoudelijk werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg
niet in de cijfers, terwijl die wel degelijk waarde produceren. In Nederland was
Hueting4 een pionier in pogingen om betere welvaartsindicatoren te vinden.
Maar vooral sinds het werk van Daly en Cobb5 is er veel onderzoek gedaan
naar de vervuiling van het BNP per hoofd van de bevolking als maat voor
welvaart. Met alle verschillen in wat daarbij wel of niet wordt meegerekend
komt onderzoek in deze traditie steeds weer op hetzelfde neer. Hoe je het ook
bekijkt: de economische groei van de afgelopen decennia lijkt in veel landen
amper echte welvaartsgroei met zich mee te hebben gebracht 6.
Recentelijk brengt daarom de Britse topadviseur Tim Jackson een boodschap
die in deze tijd als ketterij klinkt: we moeten hoognodig minder gaan werken7.
Het is de enige manier om volumegroei van materiële consumptie te beperken
zonder dat er meer mensen aan de kant komen te staan. Voor Nederland is dat
niet echt iets nieuws. Langjarige loonmatiging en arbeidstijdverkorting hebben
ons in de jaren tachtig en negentig geholpen de crisis te overwinnen en het
aantal mensen met een baan enorm uit te breiden. In dat licht is een eventuele
vermindering van het aantal gewerkte uren in ons land door de vergrijzing en
een verhoging van zorgkosten helemaal niet erg zolang we de daarvoor
benodigde premies en belastingen maar betalen. Inderdaad, ten koste van de
groei van de materiële consumptie. Het feit dat dit soort ideeën in Nederland
buiten de orde lijken, tekent de vanzelfsprekende eenzijdigheid van het debat.
Zijn we het evenwicht kwijtgeraakt? Waar ging het ook al weer om? Liefde,
wijsheid, en - zeker voor wetenschappers – nieuwsgierigheid? Geluk? Ook naar
het verband tussen inkomen en geluk is veel onderzoek gedaan. Onderzoek
aan de Princeton Universiteit8 is recentelijk in de media terecht gekomen met
de boodschap dat mensen tot een inkomen van 58.000 Euro9 gelukkiger
worden van meer geld. Maar die weergave mist compleet het punt waar het
om gaat. De onderzoekers zelf benadrukken juist dat er buitengewoon weinig
verband lijkt te bestaan tussen inkomen en geluk in een rijk land als de
Verenigde Staten, zelfs al draagt de grote ongelijkheid daar bij aan een hoog
omslagpunt waarop het helemáál niets meer uitmaakt. De bovenste
inkomensklasse die meer, soms veel meer, dan 100.000 dollar verdient vindt
zich maar 12% vaker gelukkig dan de onderste die minder, vaak veel minder,
dan 20.000 verdient. Het verschil is zo klein dat sommige onderzoekers zelfs
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suggereren dat het verband omgekeerd is: dat van zichzelf gelukkiger mensen
het gewoon wat beter doen op de arbeidsmarkt. Dit alles maakt het extra
belangrijk om na te gaan wat er ten behoeve van economische groei wordt
vernield.
Figuur 5. “Alles van waarde
is weerloos” - Lucebert

Kortom: om de technologische vooruitgang een kans te geven werkelijk bij te
dragen aan een meer duurzame samenleving moet de groei van de materiële
consumptie in de rijke landen worden beperkt. Daar hoeven we niet minder
gelukkig door te worden, maar het vergt wel dat we weer meer focussen op
andere waarden in het leven.
In het dichtbevolkte Nederland houd ik de schoonheid van de leefomgeving,
van natuur en landschap voor een belangrijke waarde. Maar wat is schoonheid?
Umberto Eco noemt het esthetisch ideaal van de twintigste eeuw een orgie
van tolerantie en het onstuitbare polytheïsme van de schoonheid10. Maar toch
… wordt echt alles even mooi gevonden? Dat beweert ook Umberto Eco niet.
De achteruitgang van het landschap is een van de zaken waar veel Nederlanders
zich aan storen. Nergens hebben natuurbeschermingsorganisaties zoveel leden
als in Nederland. In de zogenaamde wederopbouwperiode is behalve veel
opgebouwd ook veel verloren gegaan. Zo’n “rechttoe – rechtaan” aanpak
hebben we gehad in de jaren vijftig en zestig. Toen de storm in de jaren zeventig
ging luwen zagen we pas hoeveel schade er was aangericht in de dadendrang.
Voorstanders van een snellere besluitvorming voor meer infrastructuur en een
soepeler ruimtelijke ordening hebben nog wel eens heimwee naar die periode.
Het realiseren van nieuwe projecten in Nederland is ingewikkeld – en dat is
eigenlijk maar goed ook. Alleen dan kunnen op het zelfde gebied verschillende
functies zo worden gecombineerd dat het geheel meer, beter, mooier is dan de
som der delen. Alleen op die manier kan samenwerking tussen verschillende
belangenbehartigers ontstaan die creatieve oplossingen mogelijk maakt en
“windows of opportunity” schept en benut. Zulke processen zijn inderdaad
noodzakelijkerwijze gecompliceerd, maar dat maakt ze in ieder geval voor ons
als bestuurskundigen alleen maar interessanter…
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Organisch bestuur
De meest schaarse natuurlijke hulpbron van ons land is ruimte. Natuurlijk:
voller kan altijd. Maar de kwaliteit van de ruimte als leefomgeving neemt
daarbij bijna altijd drastisch af. Elke plek heeft een bestemming. Steeds vaker
ook meer dan een. Niet alle projecten die ruimte vergen zijn echter een aanslag
op het landschap. Integendeel, overal in het land zijn ook projecten gaande die
de kwaliteit van de leefomgeving beogen te verbeteren. Voor het eerst sinds de
jaren dertig zijn we niet alleen maar bezig het land lelijker te maken, maar
maken we het ook mooier! Laten we hopen dat het aangekondigde beleid voor
de komende jaren zulke projecten hooguit zal vertragen en niet afbreken!
Figuur 6.
Twents landschap
bij de Regge

De twee motoren van zulke projecten zijn enerzijds de noodzaak onze
watersystemen meer robuust te maken tegenover de wisselvalligheid van het
weer in een tijd van klimaatverandering, en anderzijds het aanvankelijk
Nederlandse en later ook Europese beleid om versnipperde natuurgebieden
met elkaar te verbinden11. Beide beleidsvelden kennen hun eigen doelen,
tijdspad, middelen en verantwoordelijke organisaties. Toch passen ze meestal
goed bij elkaar. Concrete uitvoeringsprojecten moeten echter ook nog rekening
houden met andere belangen en beleidsvelden: landbouw, recreatie, stads- en
dorpsontwikkeling, infrastructuur en soms nog veel meer.
Het combineren van diverse beleidsvelden en belangen in één project wordt
wel “bestuurlijk schakelen” genoemd. Het lijkt op simultaanschaken op diverse
borden. Meestal is het ook de enige mogelijkheid om voldoende financiële en
andere steun te krijgen om een project mogelijk te maken. Dat brengt dan wel
met zich mee dat je vanuit al die invalshoeken ook met de betrokken mensen,
groepen en organisaties te maken krijgt. Hetzelfde geldt voor de verschillende
betrokken regelstelsels en – meer algemeen – de bestuurlijke governance
regimes die voortdurend op elkaar afgestemd moeten worden, zodat
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daartussen een wisselwerking komt en er een soort inter-regime ontstaat.
Dat vergt veel “bruggen bouwen”12. Je zou het ook “organisch bestuur”
kunnen noemen omdat het al doende groeit en zich steeds weer aanpast
aan de omstandigheden en kansen.
Het combineren van functies en beleidsvelden in projecten die in elk geval óók
waterprojecten zijn, is geen uitzondering maar regel. Zowel bestuurders als
ambtenaren van waterschappen vinden vele beleidsterreinen ook relevant om
aan zulke projecten te koppelen. Zij hebben bovendien allerlei koppelingen al
vaak meegemaakt. Het gaat dan naast natuurontwikkeling en ruimtelijke
ordening ook om terreinen als landbouw en plattelandsontwikkeling, recreatie
en toerisme, stadsuitbreiding, economische ontwikkeling, milieubescherming,
milieueducatie, behoud van bestaande natuur en cultuurhistorie. Daarnaast zijn
er nog veel andere beleidsvelden die soms aangekoppeld worden, zoals
onderwijs en onderzoek, mobiliteit en transport, gezondheid en sport en kunst
en cultuur.
Een ander relevant idee is het concept van “interactieve uitvoering”13.
Dat houdt in dat je niet alles in het project stap na stap moet doen omdat dat
het risico geeft dat bij de volgende fase blijkt dat er een doodlopende weg is
ingeslagen. Het is beter om zoveel mogelijk al eerder rekening te houden met
de fasen, organisaties en bijbehorende belangen die later onvermijdelijk toch
aan de orde komen. In plaats van het project als een estafettestokje over te
dragen aan anderen die er misschien helemaal niet op zitten te wachten, is
het vaak beter om die mensen er al vanaf het begin bij te betrekken. Maak je
het hiermee niet nog weer ingewikkelder? Soms wel, daar moet je wel voor
oppassen, maar in de meeste gevallen is het een verstandige erkenning van
hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Houd je daar geen rekening mee, dan dient
die rekening zich onvermijdelijk toch aan. Een lineaire, rechttoe - rechtaan
benadering is de zekerste weg om overal obstakels tegen te komen.
Rechtlijnigheid ziet geen kansen, laat staan de kansen die zich voordoen om
verderop nieuwe kansen te scheppen.
Vrijwel algemeen wordt in de bestuurskunde erkend dat complexe situaties
een interactieve en adaptieve aanpak nodig hebben: consistent zijn in visie,
maar ook voortdurend aftasten en benutten wat voor kansen de context biedt
en waar mogelijk ook die context zelf beïnvloeden. Toch is vereenvoudiging
heel populair. Mensen houden niet van ingewikkeldheid. Maar zoals Einstein al
zei: “Simplificaties zijn goed, oversimplificaties niet”. Zulke oversimplificaties
zijn er bijvoorbeeld rond motieven: “Het draait uiteindelijk om de politieke wil”,
of rond hulpbronnen: “Het gaat erom wie het meeste geld en macht heeft, wie
aan de touwtjes trekt”, of ook rond cognities: “Wat we denken dat waar is, is
waar in zijn consequenties”. Deze zaken zijn geen onzin. Ze zijn namelijk
allemaal gedeeltelijk waar. Motieven, hulpbronnen en cognities moeten in hun
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onderlinge verband worden gezien om wijs te kunnen worden uit de complexe
interactieprocessen tussen diverse actoren, zoals bij de uitvoering van wateren natuurbeleid.

Figuur 7. Kenmerken
van actoren in
interactieprocessen

Het kan natuurlijk ook té ingewikkeld worden. Een van de bestuurskundigen
die zich met theorieën van beleidsuitvoering bezig hield suggereerde eens dat
elke onderzoeker die nu nog een factor van belang aan zou dragen er minstens
twee moest voorstellen om te schrappen. In onze Contextuele Interactie
Theorie worden uiteindelijk alle factoren van belang herleid tot de motivaties,
cognities en hulpbronnen van de betrokken actoren – de mensen, groepen of
organisaties die in het proces met elkaar interacteren. Met die drie kenmerken
kunnen het verloop en de uitkomsten van uitvoeringsprocessen behoorlijk
goed worden voorspeld14. Deze kenmerken staan niet los van elkaar.
Zij beïnvloeden elkaar, maar kunnen niet helemaal tot elkaar worden herleid.
Zo nemen we de wereld selectief waar onder invloed van onze motivaties en
worden onze motivaties weer geconfronteerd met een wereld vol kansen en
bedreigingen op grond van onze cognities. Het ontstaan of teloorgaan van een
belangrijke hulpbron als vertrouwen kan alleen begrepen worden vanuit de
wisselwerking tussen de drie genoemde kenmerken.

Figuur 8. Contexten van
interactieprocessen
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De kenmerken van de actoren zijn natuurlijk ook afhankelijk van welke actoren
wel of niet in het spel zijn. Soms kan tot op zekere hoogte ook worden gekozen
onder welke spelregels het proces zal verlopen. Wordt het bijvoorbeeld een
landinrichtingsproces of een vrijwillige gebiedsuitwerking? In navolging van
Elinor Ostrom noemen we dat de arena waarin het proces zich afspeelt. Samen
met de specifieke omstandigheden van de casus vormt dit de eerste context
die van invloed is op de actorkenmerken en van daaruit op het proces.
Een meer omvattende context is de structurele context, inclusief de
verschillende aspecten van bestuur en governance en de private eigendomsen gebruiksrechten. Daar omheen zijn nog wijdere contexten, waaronder de
technologische ontwikkelingen. Elke context beïnvloedt de volgende, maar kan
ook direct van invloed zijn op de kenmerken van de actoren. De governance
context is heel belangrijk. Het gaat dan om de verbindingen tussen schaal
niveaus, actoren, perspectieven, strategieën en verantwoordelijkheden.
Een Europees project dat vanuit het CSTM werd gecoördineerd liet zien dat de
compleetheid, maar vooral ook de samenhang van de governance context van
doorslaggevend belang is voor de verbetering van de duurzaamheid van
rivieren en meren15.
Figuur 9. Aangrijpings
punten voor strategieën om
de setting te verbeteren

Bij langdurige complexe veranderingsprocessen ontstaat vaak nog meer
dynamiek. Als een of meer van de betrokkenen ontevreden is, wordt de setting
zelf onderwerp van pogingen om deze te veranderen. Ervaren praktijkmensen
doen dat niet alleen reactief, als reactie op wat anderen doen in het proces of
als het proces vanuit hun perspectief is vastgelopen, maar ook proactief,
voordat ze een proces instappen. Oud-minister Winsemius, die dit jaar sprak bij
de opening van ons academisch jaar, schreef eens een boek onder de titel:
“Speel nooit een uitwedstrijd.”16 Uitwedstrijden verlies je namelijk nogal eens.
Een grappige titel, want binnen de regels van de sport kunnen we zoiets
meestal niet vrijelijk kiezen. Maar bij beleid en management is dat soms wel het
geval, zeker als je wat geduld kunt hebben. Om zulk adaptief management
mogelijk te maken dient de governance context niet alleen maar compleet en
samenhangend zijn, maar ook flexibel. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de
intensiteit van de nagestreefde verandering, zoals onderzoek naar de werking
van milieuconvenanten heeft laten zien17.
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Bij complexe beleidsuitvoering bestaat een flink deel van de activiteit daarom
uit strategieën om de setting meer productief te maken, vóór het proces,
gedurende het proces en desnoods om een vastgelopen proces weer opnieuw
vlot te krijgen. Maar hoe doet men dat nu precies? Nobelprijswinnaar Niko
Tinbergen, zoöloog en broer van econoom Jan Tinbergen, die ook de
Nobelprijs won, is bekend geworden met zijn methode om eerst maar eens na
te gaan wat men eigenlijk doet, en daar vervolgens pas een interpretatie binnen
de theorie aan te geven. Bij zo’n methode van onderop is de praktijk ons
laboratorium. Meer precies is dat in ons onderzoek van dit jaar de praktijk van
de projecten om de natuurlijkheid en het waterbergend vermogen van de
Twentse rivier de Regge te herstellen.
Figuur 10. Overzicht Regge
herstelprojecten
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Regge herstelprojecten als laboratorium
De Regge herstelprojecten zijn gespreid over de ruim 50 kilometer van de loop
van de rivier. Op dit moment is ongeveer een kwart gerealiseerd, voor zo’n 30
kilometer zijn projecten gaande en slechts voor ongeveer 8 kilometer moeten
projecten nog helemaal beginnen. De Regge moet weer een meer natuurlijke
rivier worden, die zich door het landschap slingert en een robuuste
verbindingszone voor de natuur vormt. Het waterschap, de gemeenten,
natuurbeschermingsorganisaties, landbouworganisaties en individuele boeren,
landgoedeigenaren, omwonenden, de provincie, landschapsarchitecten en
soms nog meer groepen en organisaties spelen hierbij een rol. Waterkwantiteit,
waterkwaliteit, nieuwe en bestaande natuur, landbouw, ruimtelijke ordening,
infrastructuur, recreatie en toerisme, economische profilering, cultuurhistorie,
landschap, soms ook kunst, en de bijbehorende beleidsprogramma’s van alle
bestuurslagen spelen daarbij een rol, van Europa tot en met de gemeenten.

Figuur 11, Gehanteerde
strategieën bij Regge herstel
rond Diepenheim

Het moge duidelijk zijn dat de afbreukrisico’s geweldig groot zijn in zo’n
complex, langdurig en uit allerlei kleinere projecten samengesteld proces.
Strategieën om zulke risico’s te beperken kunnen zich richten op de motivaties
van de andere partijen, op hun cognities en hun hulpbronnen, maar ook
daaraan voorafgaand op de vraag wie wel en niet en wanneer mee kan praten
en welke van de mogelijke institutionele arena’s voor het proces wordt gekozen.
Wat u in het plaatje ziet zijn korte aanduidingen van zulke strategieën die in één
van de deelprojecten, in dit geval rond Diepenheim, door ons zijn aangetroffen.
Veel van de gebruikte strategieën worden niet reactief of adaptief, maar zelfs
proactief toegepast, dat wil zeggen dat ook vooraf wordt geprobeerd een
gunstige setting te scheppen voor het proces dat gaat volgen. Aan de andere
kant houdt het soms ook juist in dat men snel en spontaan reageert op ontstane
kansen wanneer die zich voordoen, of juist geduld weet op te brengen om te
wachten op zulke mogelijkheden. Met andere woorden: tijd is een belangrijk
aspect van elke strategie.
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Daarbij zijn strategieën die gericht lijken op een van de vijf genoemde aspecten
vaak ook bedoeld om via die band ook de andere aspecten te bereiken.
Uiteindelijk hangt alles met alles samen. In plaats van schaken op meerdere
borden kan dit wellicht beter geïllustreerd worden met een ander bekend spel.
De strategieën zijn dan te vergelijken met ballen die binnenkomen via de
poortjes van bepaalde actoren en arena’s en vervolgens nog veel meer punten
kunnen maken door heen en weer te stuiteren tussen de drie actorkenmerken
en zo bijvoorbeeld steeds meer onderling vertrouwen te laten ontstaan.
Figuur 12. Flipperkast
detail met poortjes en drie
knoppen, als arena’s en
actorkenmerken

Juist in zo’n dynamisch perspectief wordt het van belang hoeveel flexibiliteit de
governance context biedt om de meest effectieve strategieën mogelijk te
maken of zelfs te ondersteunen. Flexibiliteit van de governance context is echter
niet het enige dat van belang is om adaptieve en proactieve strategieën mogelijk
te maken. Ook van belang is het vermogen om zo’n rol te spelen van de eigen
organisatie en de mensen daarbinnen. Wij noemen dat de receptiviteit van de
organisatie, bijvoorbeeld die van het waterschap.
Bij receptiviteit gaat het om het vermogen om nieuwe informatie te verbinden
met bestaande cognities, om nieuwe doelen te herkennen als passend bij
bestaande motivaties of bij de diepere waarden daarachter, en om de extra
mogelijkheden van combinaties van nieuwe hulpbronnen met oude te zien.
Dit alles levert de ontvankelijkheid op die nodig is om innovatief op te kunnen
treden. Met alertheid, geduld en een vooruitziende blik inspelen op de
mogelijkheden om de context voor projecten te verbeteren, vergt een mate van
ontvankelijkheid van de organisatie en haar medewerkers die veel verder gaat
dan wat nodig is om op eigen houtje een plan te maken en te realiseren. Een
organisatie als het waterschap Regge en Dinkel probeert dan ook om de interne
organisatie zo in te richten dat zulke receptiviteit de kans krijgt om te groeien.
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Strategieën kunnen dus betrekking hebben op de arena van het proces, op de
deelname van actoren, hun motivaties, cognities en hulpbronnen en op de
receptiviteit van de eigen organisatie. Eerst nu de institutionele arena. Bij de
Regge herstelprojecten zou samen met de provincie gebruik kunnen worden
gemaakt van het model van “landinrichting” in de Wet Inrichting Landelijk
Gebied, met allerlei wettelijke mogelijkheden tot dwang. Zulke zware
institutionele arena wordt echter niet gekozen. Wel wordt ingespeeld op
landinrichtingsprojecten die om andere redenen in gang zijn gezet. Als die er
niet zijn kiest men doorgaans voor de veel lichtere en meer vrijblijvende vorm
van “gebiedsontwikkeling” of zelfs voor een geheel informele en vrijwillige
vorm. Vrijwel altijd wordt er afgezien van onteigening, zelfs van gedwongen
ruil. Dit is niet en zeker niet alleen een uiting van zachtaardigheid. Het doel
ervan is om minder vrees en weerstand op te roepen en om een meer
constructieve opstelling van de boeren mogelijk te maken. In één geval werd
deze keuze door een van degenen die wij interviewden als volgt aan ons
uitgelegd: “Wat we in elk geval niet wilden was een herhaling van een
ruilverkaveling in een aangrenzend gebied in Twente die al 20 of 30 jaar
duurde. Ze hebben er zelfs een feestje gegeven bij gelegenheid van de 500e
vergadering!” Kiezen voor vrijwilligheid is dus zeker niet kiezen voor zwakte,
maar eerder het gevolg van een leerproces dat laat zien dat dreigementen in dit
soort zaken meestal averechts werken. De keuze voor vrijwilligheid wordt ook
ingegeven door de vaak kleine percelen. Hoe meer mensen constructief en
creatief meedenken hoe voorzichtiger men kan zijn met het kleinschalige
landschap en hoe sneller men kan werken zo gauw men het eens is. Dat is het
voordeel van een informele arena.
Soms wordt een informele arena mede gekozen om invloed te houden op welke
actoren in welk stadium mee aan tafel schuiven. Dat kan zowel betekenen dat
men sommige groepen nog even buiten het proces houdt, maar vaker dat men
de kring actief verbreedt. Het komt zelfs voor dat men het eerste doet, juist om
het tweede te bereiken! Zo werden in een geval de natuurorganisaties nog even
buiten het proces gehouden, om de bal aan de landbouworganisatie toe te
kunnen spelen. Zij kregen de kans om zelf met een plan te komen voor het
gebied, maar moesten daarbij wel rekening houden met andere belangen om
een goede kans te hebben om aanvaardbaar te zijn. Met dit niet te weigeren
aanbod werden de boeren in het proces gezogen en konden niet afzijdig blijven.
De plaatselijke natuurbeweging kon hiermee leven, omdat ze hadden geleerd
dat bij een afzijdige houding van de landbouw doorgaans jarenlang verzet zou
volgen, met een ongewisse afloop.
In een ander geval begon men eerst met informele ontmoetingen tussen
ambtenaren van de betreffende gemeente en het waterschap, voor een
vrijblijvende uitwisseling van ideeën en belangen. Op basis van het ontstane
vertrouwen ging men daarna samen globale “houtskoolschetsen” maken,
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Figuur 13.
Regge herstelproject
“De Groene Mal”

waarbij elk evenveel aandacht had voor de eigen belangen als voor die van de
ander. Vervolgens betrok men daar zorgvuldig vertegenwoordigers van steeds
meer partijen bij, inclusief huidige grondeigenaren en toekomstige beheerders.
Dat kon, want alles was nog informeel. Van daaruit ging men weer naar hogere
niveaus voor besluitvorming, steun en geld. Met zo’n aanpak van onderop
werden heel wat heikele onderwerpen opgelost, nog voor het conflicthaarden
konden worden. Ook ontstond er een hecht projectteam waarbinnen men
elkaar nog steeds weet te vinden als er kansen of uitdagingen moeten worden
opgepakt.
Bij de proactieve beïnvloeding van welke actoren in het spel zijn, hoort soms
ook het spelen met de tijd, door een goede timing. Het kan de moeite waard
zijn om erop te wachten tot anderen het initiatief nemen. Bij een stuk van de
Regge bij Diepenheim wachtte het waterschap in overleg met de gemeente
bewust anderhalf jaar omdat men wist dat er zich een initiatief aan het
ontwikkelen was met volop mogelijkheden tot synergie, namelijk een initiatief
dat voorziet in tuinen en kunst langs de Regge. Tegelijk is het een voorbeeld
van een goed gebruik van een eerder opgebouwd netwerk van bekenden. Dat
zorgde ervoor dat men tijdig op de hoogte was en goed op de hoogte bleef van
wat er speelde. Vervolgens is men, samen met de gemeente, om tafel gaan
zitten met de initiatiefnemers. Vergeleken met de situatie waarin het uitsluitend
een waterproject zou zijn geweest, betekende zo’n combinatie onder andere
extra subsidiemogelijkheden en dus hulpbronnen. De bevordering van
de beleving van water wordt door het waterschap ook wel als een eigen
doelstelling gezien, maar deels houdt zo’n gezamenlijk project natuurlijk in dat
men er andermans doelen aan toevoegt. Bij een open mentaliteit hoeft dat
de motivatie voor het project niet te schaden, juist integendeel. Dat geldt ook
voor de gemeente en andere betrokkenen. Zo meent de natuurorganisatie
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Figuur 14. Regge
herstelproject Velderberg

Landschap Overijssel dat water, landschap en recreatie vaak belangrijker
gevonden worden dan natuur maar vindt dat niet zo erg omdat in het kielzog
van die andere doelen natuur gemakkelijk kan volgen. Hulpbronnen als geld,
rechten en expertise kunnen zo beter worden gecombineerd en tot op zekere
hoogte is dat de extra complexiteit van het project zeker waard.
Goede relaties en samenwerking zijn soms niet alleen complexiteit waard maar
ook “redundantie”. Het zou een verkeerde indruk geven als je dit begrip
letterlijk vertaalt in gewoon Nederlands. Dan krijg je iets als overtolligheid,
overbodigheid. Maar wat redundantie kan wel degelijk nuttig zijn.
Een voorbeeld: soms betekende de aanleg van nieuwe kwetsbare natuur voor
de ecologische hoofdstructuur dat een gebied niet meer voor iedereen
toegankelijk kan zijn. Mensen die gewend waren hun hond aan de oever van
de Regge uit te laten vonden dat jammer, maar de natuurbeheerder wist toch
iedereen te overtuigen dat het niet anders kan. Maar later, toen een flinke
vorstperiode een deel van het terrein in een ijsbaan veranderde, gingen de
hekken toch open voor schaatsers. Op dat moment is het voor de natuur
immers niet zo schadelijk en het geeft een heleboel goodwill, vertrouwen en
hopelijk ook een positievere motivatie als op een ander moment weer om
medewerking wordt gevraagd. Zo’n actie is redundant, want de slag was
immers al gewonnen. Maar wel zinvol. Er is in dit project na afloop ook een
enquête gehouden over hoe de mensen het hele projectverloop hebben
ervaren. Natuurlijk dient dat om van te leren, maar het is ook een manier om te
laten zien dat men de mensen serieus neemt. Overbodig? Ik denk van niet.
De wijze van communicatie met landeigenaren en andere omwonenden is van
groot belang. Zij is van invloed op de manier waarop tegen het project wordt
aangekeken en hoe het wordt beoordeeld. Dan gaat het om de cognities en
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Figuur 15. Rummikub
speelveld met
ruilmogelijkheden

motivatie van de anderen. Maar als het goed wordt gedaan levert het ook
informatie op voor waterschap en gemeente. Hoe persoonlijker het contact,
hoe beter het is. De nog steeds gebruikelijke algemene informatieavonden zijn
te vaak een uitwisseling tussen doven. Of nog erger: worden gekaapt door een
gedreven presentator enerzijds en enkele gewoonteklagers aan de andere kant,
het gros van de mensen stil achterlatend of meegesleept in een negatieve
stemming. Inloopbijeenkomsten waar met ieder afzonderlijk kan worden
gepraat en de vragen en wensen kunnen worden genoteerd, zogenaamde
huiskamer- of “keukentafel”-bezoeken, mensen ter plekke hebben die bekend
raken bij de bevolking en ook gewoon mobiel te bellen zijn, al dat soort zaken
werkt veel beter om onzekerheid en weerstand bij de bevolking te verminderen.
Het werkt natuurlijk alleen maar wanneer men ook echt open staat om goed
naar de mensen te luisteren. Dat kan ook hele nuttige informatie zijn. Zo werd
eens gewaarschuwd dat een bepaald wandelpad zeker zou gaan uitnodigen tot
overlast in het gebied van terugkerende discogangers. Bij de Regge herstel
projecten is tot nu toe slechts één bezwaar voor de rechter geweest. Ik kan u
verzekeren dat dit in Nederland heel bijzonder is. Zoals een van onze respon
denten zei: “Beter twee dagen koffie drinken met alle betrokkenen, dan twee
jaar voor de rechter.”
Een voortdurende informatieverzameling in het gebied voor en tijdens het
proces is van groot belang. Door heel goed alle wensen in het gebied te
kennen worden er mogelijkheden gezien die anders nooit in beeld zouden
komen. Bijvoorbeeld om door middel van een ingewikkelde perceelruil net die
terreinen vrij te spelen die nodig zijn voor het Regge herstel en tegelijk alle
betrokkenen het gevoel geven dat ze beter af zijn. Op die manier lijkt het op
nog een ander spel dan de al eerder genoemde. Het vereist om alert te
reageren op spontane kansen en te kijken welke nieuwe kansen daardoor weer
worden geschapen. Soms vergt dat ook de moed om ergens te beginnen
zonder het verdere verloop al helemaal te kennen. De oogst van één zo’n
project: een plaats om tijdelijk slib te bergen, de door de boer zelf gewenste
verplaatsing van een landbouwbedrijf binnen Nederland mogelijk maken, een
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verhuizing van een ander bedrijf naar Portugal mogelijk maken, de start van
een handelsfirma, een succesvol theehuis, een nieuwe geitenhouderij, en een
kortere route voor schoolkinderen naar hun school. Kortom, er kan een waar
spoor van nieuwe activiteiten en win-win situaties volgen in het kielzog van
zo’n ingewikkelde ruil op basis van goede kennis van wat de omwonenden het
liefst zouden willen. Met andere belangen rekening houden schept ook kansen.
Zoals altijd bevindt het goede hier zich in de balans, kwantitatief die tussen te
veel en te weinig, maar ook kwalitatief tussen wanneer wel en wanneer niet.
Een adaptieve en proactieve aanpak vergt dat de bestuurlijke context daar
ruimte voor laat. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Bij diverse projecten in het
gebied hebben het waterschap en de provincie zich een positie te midden van
de landeigenaren verworven door middel van de aankoop van gronden waar
en wanneer de kansen zich voordeden, ook als deze een eindje buiten het
projectgebied liggen. Met zulke “redundante” hulpbronnen kunnen later
wanneer het project start, percelen geruild worden en kunnen niet alleen
publiekrechtelijke, maar ook privaatrechtelijke hulpbronnen aangesproken
worden om een voor zoveel mogelijk betrokkenen welkome oplossing mogelijk
te maken. Ook de kosten kunnen beter beheerst worden als er ook al vóór het
project gronden zijn aangekocht en de tijdsdruk nog niet kan worden
uitgespeeld door de verkopers. Nieuwe regels maken zo’n proactieve aanpak
echter steeds moeilijker. Ook andere signalen wijzen erop dat een te eenzijdige
nadruk op afzonderlijke meetbare verantwoordingsplichten onder het mom
van “accountability” in feite de flexibiliteit en samenhang van het governance
regime ondermijnt.
Onder dit soort omstandigheden waarin nieuwe schotten worden opgetrokken
tussen geldstromen die juist de synergie van integrale projecten zouden moeten
bevorderen, is het creatieve samenspel in hechte projectteams onmisbaar.
Zulke sterke projectteams bestaan uit goedgekozen mensen uit verschillende
organisaties maar met een gezamenlijke loyaliteit aan het project. De instelling
van de deelnemers ten opzichte van elkaar moet niet zijn om een spel te
winnen, maar om samen een goed product te maken. Ook in zo’n team moet
vertrouwen steeds weer worden waargemaakt, maar het krijgt wel de kans om
zich in een spiraal naar boven te ontwikkelen. Wanneer iedereen te eenzijdig op
het eigen aspect van het project wordt afgerekend, zal het steeds moeilijker zijn
om zulke projectteams tot stand te brengen waar zij nog niet bestaan.
Niet alleen de flexibiliteit van de governance context is daarbij belangrijk, maar
ook het vermogen van de eigen organisatie om binnen die context zo adaptief
mogelijk te opereren. Daar horen korte, informele lijnen tussen ambtenaren en
bestuurders bij. Die zijn nodig om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt
in het project en waar de mogelijkheden en prioriteiten liggen. Wanneer
ambtenaren en bestuurders hun rollen in onderlinge samenspraak spelen
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kunnen zij veel meer bereiken. Er hoort manoeuvreerruimte bij voor de
vertegenwoordigers van de organisatie, om snel in te kunnen spelen op kansen
en bedreigingen af te wenden. Daarbij moeten ook beperkte risico’s genomen
mogen worden. Alleen op die manier worden de medewerkers in de
organisatie gestimuleerd om zelf alert te zijn op de omgeving en te leren om
kansen te benutten. Dit noemden we eerder de receptiviteit van de organisatie.
De Regge herstelprojecten zijn een goed voorbeeld van de complexiteit en
dynamiek van beleidsuitvoering ten behoeve van duurzame ontwikkeling.
Het is naïef om bij zulke projecten alle kaarten te zetten op pure doorzettings
macht. Bovendien wordt daarbij meestal aan maar één van de betrokken
beleidsvelden gedacht. En bijna altijd gaat het daarbij om grijs: meer asfalt en
beton. Bijna nooit om groen: landschap, natuur en water. Nog erger wordt het
als de regering investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving vermindert
en verbrokkelt. De water- en natuurprojecten scheppen een grote econo
mische waarde18 waar ook generaties na ons dankbaar voor zullen zijn.
En alsof dat al niet genoeg is: het gaat in het leven om meer dan geld alleen.
De maatstaf voor menselijk geluk is niet hoeveel flatscreen TV’s we uit China
kunnen laten overkomen! We moeten juist méér werk maken van duurzaam
heid, in beide betekenissen. Als een van de rijkste landen ter wereld bezuinigt
op investeringen in duurzame innovaties en de aantrekkelijkheid van haar
leefomgeving, dan is dat een keuze met de rug naar de toekomst en slecht
rentmeesterschap.
Ruimtelijke projecten voor duurzame ontwikkeling vragen om een ambitieus,
maar ook “organisch” bestuur. Een dat verbindingen schept en koestert,
verbindingen tussen schaalniveaus, actoren, perspectieven en doeleinden.
Een verstandige bestuurlijke context laat ruimte, blijft flexibel en moedigt een
adaptieve, samenhangende en ondernemende aanpak juist aan.
Duurzaamheid vergt samenwerking.

Duurzame wetenschap op de Universiteit Twente:
bijvoorbeeld rond water
Samenwerking ten behoeve van duurzaamheid dient niet alleen plaats te
vinden in bestuurlijke processen rond waterbeleid. Ook binnen de Universiteit
Twente is samenwerking een sleutelwoord. Zoals Winsemius al aangaf bij de
opening van dit academisch jaar: bèta en gamma wetenschap hebben elkaar
nodig. Dat geldt zeker ook voor het waterbeheer. Technologische innovaties
hebben vaak institutionele implicaties en omgekeerd is dat ook het geval. De
Universiteit Twente beschikt over veel deskundigheid aan beide zijden van de
bètagamma interface. De groeiende samenwerking op het gebied van water
tussen de verschillende disciplines aan de Universiteit Twente is ingebed in het
Twente Water Centre, in het onderzoeksprogramma Sus+, ofwel Duurzaam-
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heid plus, van het IGS en in het initiatief tot een “graduate programme” Water,
allen met collega’s van het CSTM, CTW en ITC. Een van de vele voorbeelden
van zulke samenwerking is de participatie in het landelijke onderzoeksprogramma “Building with nature” waarin Twente vier van de vijf governance projecten
voor zijn rekening neemt. “Building with nature”, ofwel waterwerken verrichten
mét de natuur in plaats van tégen de natuur in, werd ook naar voren geschoven als belangrijk Nederlands exportproduct op de wereld watertentoonstelling
in Zaragoza.
Figuur 16. Nederlands
paviljoen tijdens de  
wereldtentoonstelling over
water in Zaragoza in 2008

Eerder in deze rede haalde ik het recente SER advies aan om van duurzaamheid meer werk te maken, in allebei de betekenissen die hieraan kunnen
worden gegeven. Voor kennis en innovatie op het gebied van waterbeheer is
het niet alleen belangrijk om binnen de universiteit de technische wetenschappen met de maatschappijwetenschappen samen te laten werken. Het is ook
belangrijk te beseffen dat voor succesvolle kennisontwikkeling, innovatie en
kennisexport een drievoudige wisselwerking nodig is tussen kennisinstellingen,
politiek-bestuurlijke praktijk en bedrijfsleven.
In deze rede toonde ik de bestuurspraktijk rond de Regge herstelprojecten als
een buitengewoon interessant laboratorium voor de bestuurskundige onderzoeker. Op een meer omvattende schaal is er behoefte aan experimenteerruimte waar zowel kennisinstellingen, overheden als bedrijven profijt uit
kunnen halen. Hier in Twente ontwikkelde het waterschap met het bedrijf Norit
een membraanbioreactor, waarna Norit dit concept binnen een jaar tijd als
Twents exportproduct wist te verkopen naar Canada, China en Dubai.
Zulke kansen bestaan niet alleen voor nieuwe technieken.
Bij de export van Nederlandse waterkennis bestaat nog een eenzijdige
gerichtheid op enerzijds civieltechnische en hydrologische kennis en anderzijds
de delta aanpak van laag Nederland die zich kenmerkt door kunstmatig
waterbeheer via dijken en bemaling. Wat betreft de deltakennis van hoog
Nederland zou je kunnen zeggen dat die minder grijs georiënteerd is (grijs, naar
de kleur van beton), en meer groene oplossingen voorstaat met concepten als
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ruimte voor de rivier, kwaliteitsverbetering via ecologie, landschappelijke
inpassing, stapeling en koppeling van ruimtelijke functies en “building with
nature”. Kortom het soort watermanagement zoals u dat in deze rede hebt
kunnen beluisteren. Hoewel Nederland goed is in het organiseren van waterbeheer en de institutionele aspecten ervan, weten we dat nog niet goed te
benoemen en te verkopen. Toch merken de talrijke waterconsultants die over
de hele wereld actief zijn, dat er in andere landen wel degelijk grote belangstelling is voor onze governance aanpak en dat ook onze infrastructurele oplossingen niet los te zien zijn van die aanpak.
De UT wil zich inzetten voor de ontwikkeling en export van Dutch Water
Governance, door samen met andere partijen in Oost Nederland (de universiteiten van Wageningen en Nijmegen, de waterschappen en provincies in hoog
Nederland, adviesbureaus als Haskoning en Arcadis, maar ook productiebedrijven als Norit en Wavin) een lab te creëren waarin de drievoudige wisselwerking
zijn werk kan doen. Dit lab voor Dutch Water Governance in hoog Nederland
moet gefaciliteerd worden vanuit het Water Governance Centre dat in Den
Haag is opgericht als loket om één of twee van zulke broedplaatsen in
Nederland te helpen ontwikkelen.
De waterproblematiek over de hele wereld is enorm. Mits wij goed samenwerken, kan onze kennis en ervaring in Twente behulpzaam zijn. Het is belangrijk
om de situatie in andere landen in hun eigen context te kunnen begrijpen. De
komst van het ITC in de familie van de Universiteit Twente is ook in dat opzicht
een verrijking. Ook het huidige CSTM van de faculteit Management en Bestuur
kan bogen op een decennialange ervaring in ontwikkelingslanden. Onze missie
van duurzaamheid is dan ook niet een verhaal van ver weg of van dichtbij. Het
is het onvermijdelijk allebei. Net als wat betreft de onderwerpen die er toe doen
en de betrokken partijen die een constructieve rol kunnen spelen, gaat het ook
bij de relatie tussen lokaal en wereldwijd om verbreden en verbinden. Zonder
samenwerking geen duurzaamheid.
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Dankwoord
Te veel mensen komen in aanmerking om te worden bedankt om op deze
plaats allemaal te kunnen noemen. Daarom beperk ik mij tot een groep en drie
personen die direct hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze rede.
In deze rede klinkt bewondering door voor het werk en de wijze van aanpak
van de projectleiders van het Waterschap Regge en Dinkel en de andere
betrokken instanties bij de Regge herstelprojecten. De wetenschap kan veel
leren van de intelligente wijze waarop zij omgaan met de omstandigheden.
Omgekeerd kan zij deze lessen in een meer systematische en algemeen
toepasbare vorm weer aan hen teruggeven.
Deze succesvolle wisselwerking tussen wetenschap en praktijk in Twente
wordt op watergebied door niemand beter gesymboliseerd én tot stand
gebracht dan door Stefan Kuks die zich zowel als UT hoogleraar en als WRD
watergraaf sterk maakt voor de samenwerkingsverbanden die aan het einde
van de rede werden genoemd.
Op verschillende plaatsen in deze rede spreek ik van ‘wij’ en ‘ons’. Soms slaat
dat op de hele mensheid, soms op Nederland, soms op de Universiteit Twente,
soms op het CSTM, en vaak op Cheryl de Boer. Wij werken samen aan de
studie van de Regge herstelprojecten en de interpretatie daarvan met behulp
van bestaande theorie en onderzoeken de implicaties voor verdere
theorieontwikkeling. Daarbij blijft ook de inbedding van allerlei vormen van
duurzaamheid in de samenleving en het dagelijks leven niet onbesproken. Veel
opmerkingen in deze rede zal zij dan ook herkennen als ‘onze’ ideeën.
Uitgebreid commentaar op eerdere versies van deze tekst mocht ik ontvangen
van Nanny Bressers. Dit commentaar heeft bijgedragen aan de helderheid van
zowel de tekst als de inhoud van de rede. Ook zonder dat we die aan elkaar
ontlenen, blijken we vaak vergelijkbare ideeën en concepten te gebruiken.
Het is geweldig om een dochter te hebben die zich stapsgewijs heeft
ontwikkeld tot een collega bestuurskundige op het gebied van duurzaamheid.
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