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Rode draad in mijn betoog

 Andere tijd, samenleving en ander bestuur, ook op 

het platteland.

 Wat deze veranderingen vergen van professionals 

in het publieke domein.

 Bijdragen van en uitdagingen voor innovatief 

beroepsonderwijs.
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De echo van de ‘grote’ wereld…
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De grote wereldvraagstukken raken de belangen 

en emoties van burgers tot in de kleinste 

gemeenschappen. Voor provincies, gemeenten en 

maatschappelijke organisaties is het een uitdaging 

om in een wereld met zoveel smaken en zinnen en 

zulke grote opgaven hun maatschappelijke 

opdracht adequaat en met respect voor alle 

belangen vorm te geven.

Hoe doe je dat? Een pasklaar antwoord is er niet.



Voorbij de romantiek van ‘plattelandsbestuur’
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Wat is een hedendaagse “samenleving”? 
Waar begint/eindigt jouw ‘kleine kern’? 
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“Anastasia”: alles is uit de vertrouwde vorm getrokken
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Lokaal bestuur moet mee veranderen

 Zelfstandige plattelandsgemeente is een (politieke) illusie

 ‘Maatschappelijke democratie‘ is een uitdaging

 Burgers nemen initiatief buiten de gebaande paden

 Collectieve zeggenschap, Code Oranje, “Democratic Challenge”

… na ‘kanteling’ sociaal domein  (onder meer) Omgevingswet
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Naar een nieuw beeld van professionals

Professional begin jaren 

tachtig (Schön)

Individualistisch

Instrumenteel kritisch 

denken

Problemen oplossen door 

toepassing kennis

Recht tot deelname aan 

discourses

Professional van 2020

(Barnett)

Sociaal & intersubjectief

Eigen standaard, ‘moreel 

kompas’

Omgaan met ‘multiple 

discourses’

Plicht om deel te nemen aan 

discourses

7



Adaptive of netwerkgovernance, samen leren
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 Niet ‘controleren’ en ‘maken’, maar gericht op 

samenwerking en experimenteren.

Gaat uit van onzekerheid en het leren omgaan met 

onzekerheid.

 Probeert het proces steeds te sturen in de richting van 

‘duurzame samenleving’, ‘maatschappelijk meer 

verantwoord’.

 Sociale innovatie als ‘levensstijl’

 Hoge graad van ‘aanpasbaarheid’ = ‘leervermogen’

 crafting communities, living labs, etc. netwerken waarin 

actoren vanuit verschillende kennisposities samenwerken 

om ingewikkelde vraagstukken verder te brengen

 Vereist ‘tweede-orde leren’



Kenniscirculatie organiseren

Kennis & 

professionaliserings-

aanbieders
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Zes vuistregels voor het aangaan van 
gezamenlijke leerprocessen 

1. Beschouw elk vraagstuk als kennisvraagstuk 

en leerkans

2. Zoek partners op waar je niet gewoon bent 

mee samen te werken

3. Ga uit van het WHY, de bedoeling

4. Contextuele grenzen zijn flexibel

5. Zoek de uitdaging in complexiteit

6. Partners zijn gelijkwaardig en rollen in 

verschillende situaties verschillend
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Ter afsluiting

 Een ‘duurzame’ toekomst van het platteland is een 

serieuze uitdaging, geen plaats voor ‘naïeve romantiek’

 De bestuurlijke en kennisuitdagingen die hier liggen, 

moeten niet worden onderschat; nationaal belang.

 Vereist ‘Adaptive’ of netwerkgovernance, lerend 

vermogen

 Voor het onderwijs de plicht en uitdaging: zelfstandige 

innovatiekracht en partner in die ontwikkeling

 Een nieuw soort professional opleiden en door-

ontwikkelen (leven lang leren)
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