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Inhoud

 de relevantie van kennis voor de regio

 uitvoeringskracht en kennisschakelfunctie

 kennis in bodemland

 pilot kennisschakelfunctie Onder Twente

 discussie
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• 2013: PBL ‘rapport Kennismaken met decentrale overheden
• 2015: thematische kenniskamer 'kennis voor decentrale overheden’
• 2017: eerste Veluweberaad - belang kennis voor het oplossen van grote

maatschappelijke opgaven en transities
• 2019: VNG publicatie ‘Kennis van en voor gemeenten – onderzoeken

en leren wat werkt’
• 2020 AEF ontwerp ‘Versterking van de kennisinfrastructuur door een

regionale schakelfunctie’

• 2020: VNG publicatie ‘Uitvoeringskracht van gemeenten Hoe sterk zijn
onze schouders?’  + artikel ‘Het kraakt en het piept’

• 2021 VNG kick-off pilots kennisschakelfunctie bodem & ondergrond

Kennis naar de regio, lange aanloop
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Veluweberaad (29 januari 2020)

Nederland pakt een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven aan en
maakt een zoektocht door naar het in samenhang realiseren van de transities
die hiervoor nodig zijn. De regio is het schaalniveau waar de uitvoering van de
transities  samenkomt, (...)

Voor de aanpak van deze maatschappelijke opgaven is kennis nodig. Veel van
de kennis die ontwikkeld wordt bij nationale kennisinstellingen, is vooral gericht
op kennisbehoeften van de nationale overheid en vindt zijn weg onvoldoende
naar de regionale overheden. Regionale kennis bereikt onvoldoende de
nationale kennisinstellingen. Er is tweerichtingsverkeer nodig tussen de op
nationaal en regionaal niveau georganiseerde kennis. (....)

De laatste jaren groeit de behoefte aan een kennisinfrastructuur die structureel
voorziet in de kennis- en leerbehoeften van alle overheden. Met die
kennisinfrastructuur wordt geen nieuwe institutie beoogd maar een
organisatievorm waarmee op een flexibele en gezamenlijke manier passende
kennis en ervaring wordt ontwikkeld en voor iedereen beschikbaar gemaakt
(...)
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Typen kennis en gebruik door partijen
(DSP actualisatie Kennisagenda 2020)
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Doelstelling versterking kenniscyclus
 Hogere kwaliteit werk bij overheden door betere kennisvoorziening (mede

gezien nieuwe spelers – G323) – beleid wordt steeds kennisintensiever.

 Positie bodem versterken - goede doorwerking van bodem- en
ondergrondkennis in de ruimtelijke opgaven/andere domeinen – t.b.v.
duurzame benutting en bescherming systeem.

 Groter draagvlak voor kennisdoorwerking, gebruik en borging van kennis –
vanwege samenwerking publiek/privaat – samenhang in kennisbenutting.

 Sterkere internationale kennispositie en kenniskansen voor de sector.
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Perspectief... (AEF, juni 2020)
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Kennisfunctie, niet nieuw... (AEF, juni 2020)
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De regionale schakelfunctie... (AEF, juni 2020)
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Bepalende criteria kennisinfrastructuur
 vraagarticulatie,
 verbinding schaalniveaus,
 interdisciplinair (“cross-sectoraal”),
 duidelijke rollen en vaardigheden,
 “kennisschakelaar”,
 financiering.

Bron Veluweberaad (Ter Ellen, Maring, van Ree, 2020).





Kennis bodem en ondergrond naar boven halen
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Pilot kennisschakelfuncties bodem & ondergrond
 kader: nationale bodemafspraken IenW, IPO, UvW en VNG
 bottom-up verkennen kennisinfrastructuur en schakelfuctie
 VNG voert pilotprogramma uit, financiering vanuit IenW
 8 regio’s in Nederland, waaronder Twente

 impuls naar duurzame kennisinfrastructuur en schakelfunctie

 leerthema’s, hypotheses en indicatoren:
o bestuur en verankering
o organisatie en rolinvulling
o informatie- en communicatiekanalen
o schaalniveau schakelfunctie, opgaven, ondersteuning
o inhoudelijke focus, verbinding bodembeheer en andere netwerken
o data en kennisbronnen
o samenwerking regionaal, onderwijs, overheden etc
o samenwerking nationaal
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Gesprek leerthema’s, hypotheses en indicatoren

o bestuur en verankering
o organisatie en rolinvulling
o informatie- en communicatiekanalen
o schaalniveau schakelfunctie, opgaven, ondersteuning
o inhoudelijke focus, verbinding bodembeheer en andere netwerken
o data en kennisbronnen
o samenwerking regionaal, onderwijs, overheden etc
o samenwerking nationaal

input voor vormgeving
doorontwikkeling pilot



Laat je betrokkenheid bij de mooie Twentse
bodem zien en breid ons netwerk uit via:
@OnderTwente #ondertwente

Informatie over activiteiten, het netwerk, aanmelden voor onze nieuwsbrief?

www.ondertwente.nl


