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SAMENVATTING 

Over dit rapport 

In 2013 werd, in de context van de decentralisatie van het Nederlands natuurbeleid naar de 12 

provincies, als laatste bestuurlijke stap het Natuurpact opgesteld. Rijk en provincies hebben hierin 

afspraken gemaakt ten aanzien van de ambities en financiering van het natuurbeleid voor de periode 

tot aan 2027. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is verzocht de voortgang van het 

natuurbeleid te evalueren. In samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) heeft PBL 

dit opgepakt in de vorm van een lerende evaluatie van het Natuurpact (LEN), welke iedere drie jaar 

plaatsvindt. In 2020 kwam zodoende het tweede rapport uit, getiteld “Lerende evaluatie van het 

Natuurpact 2020. Gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij”. 

In opdracht van het PBL heeft het Athena Instituut, van de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzocht 

wat de impact is van deze tweede evaluatieperiode en hoe de impact van de volgende periode van de 

LEN kan worden vergroot. Hiervoor maken we gebruik van eerder onderzoek naar de impact van de 

LEN 1, wat aantoont dat de impact van lerend evalueren vorm krijgt via inhoudelijke, instrumentele,  

affectieve, netwerk en strategische waarde (Verwoerd et al., 2017). Om te verklaren hoe deze waarden 

ontstaan onderzoeken we hoe onderzoekers in de LEN hebben gestuurd op kwaliteitsprincipes (uit de 

kwaliteitsvisie van PBL) en de procesprincipes van lerend evalueren (Verwoerd et al., 2017). Dit 

onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenanalyse, een enquête, interviews en 

focusgroepen met beleidsbetrokkenen op zowel Rijksniveau als provinciaal niveau, zowel bestuurlijk 

als ambtelijk, met maatschappelijke partijen en betrokken onderzoekers van het PBL en de WUR. 

Tussentijdse resultaten van deze impactstudie zijn op verschillende manieren en momenten getoetst 

en verrijkt door betrokkenen. Interne en externe klankbordgroepen, en de PBL-stuurgroep, hebben 

gezorgd voor regelmatige kritische reflectie op het onderzoeksproces.  

Conclusies van dit rapport 

We concluderen dat de LEN 2 bijdraagt aan het ontstaan van de vijf waarden die tevens eerder 

zichtbaar zijn geworden na de LEN 1: inhoudelijke, instrumentele,  affectieve, netwerk en strategische 

waarde (tabel 1). Nieuw is dat we, in deze studie, observeren hoe deze waarden samenhangen en 

elkaar versterken. Echter, mede hierdoor is het moeilijk om specifieke vormen van impact te herleiden 

tot specifieke elementen in de evaluatie. Desalniettemin zien we over het geheel dat het lerende 

karakter van de evaluatie bijdraagt aan het realiseren van deze waarden. De sturing van onderzoekers 

op de specifiek voor lerend evalueren ontwikkelde procesprincipes dragen bij aan het borgen van de 

kwaliteitsprincipes en aan het realiseren van de waarden van lerend evalueren. Dit beeld over de 

bijdrage wordt tevens breed herkend door betrokkenen: velen zien het lerende karakter van de 

evaluatie als van meerwaarde en als noodzakelijk, omdat er allerhande partijen werken aan 

natuurbeleid en de constructieve gesprekken en ontmoetingen die de LEN ondersteunt door velen 

gewaardeerd wordt. 

Hoewel de vijf waarden allemaal in meer of mindere mate konden worden aangetoond stellen we vast 

dat verschillende waarden kunnen worden vergroot – waarmee de impact van de volgende LEN ook 

zal toenemen. Dit geldt met name voor de inhoudelijke en strategische waarde. De inhoudelijke 

waarde moet vergroot worden aangezien er nog openstaande leerbehoeften zijn onder verschillende 

groepen betrokkenen zoals leerbehoeften omtrent de wens om meer integraal te werken, meer inzicht 

in diversiteit tussen provincies en meer inzicht in (een vorm van) kosteneffectiviteit. Ten aanzien van 

strategische waarde zien we dat deze in de LEN 2 kleiner lijkt dan in de LEN1, terwijl dit als belangrijkste 

waarde wordt aangemerkt door beleidsbetrokkenen.  
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TABEL 1: VIJF WAARDEN  DIE DE LEN HELPT REALISEREN. 

Waarde Beschrijving 

Affectieve waarde Gevoel van gezamenlijkheid en vergroot vertrouwen. 

Netwerk waarde Uitbreiding netwerk en/of kennis van het netwerk van relevante 

betrokken actoren. 

Inhoudelijke waarde Voeding van manier van denken of kijken via nieuwe inzichten. 

Instrumentele waarde Vertaling van opbrengst van de evaluatie naar concrete acties. 

Strategische waarde Rol in het behartigen van belangen, beslechten van politieke debatten, 

rechtvaardigen van (genomen) besluiten, agenderen van problemen of 

verleggen van het vertoog. 

 

Aanbevelingen 

Voor het vergroten van inhoudelijke en strategische waarde – en daarmee de impact – in de LEN3 doen 

we een aantal aanbevelingen, voortbouwend op enkele verdiepende inzichten. Echter, hieraan 

voorafgaand benadrukken we dat een goede inbedding van de voorgelegde mogelijkheden ter 

verbetering van de LEN in elk geval vergt dat men inventariseert wie precies betrokken moet zijn bij 

de LEN 3 en dat deze juiste tijdig worden betrokken, dat voldoende aanlooptijd wordt ingeruimd om 

gezamenlijk met beleidsbetrokkenen een plan van aanpak of evaluatiekader te ontwikkelen, en dat – 

gedurende de gehele LEN 3 – een gezamenlijke taal tussen onderzoekers en beleidsbetrokkenen 

verder wordt ontwikkeld waarin het gesprek over doelen, leren en verantwoording afleggen expliciet 

gevoerd kan worden.   

• In dit rapport zien we dat er verschillende beelden bestaan onder beleidsbetrokkenen over 

hoe de LEN zou moeten bijdragen aan natuur(beleid) en dat deze verschillende beelden be-

staan maakt dat de LEN 2 niet voor iedereen evenveel inhoudelijke en strategische waarde 

teweegbrengt. Dit vraagt een open gesprek over elkaars perspectieven om voor de LEN3 een 

meer éénduidige impactstrategie uit te zetten. Een éénduidige impactstrategie vraagt tegelij-

kertijd scherpe keuzes van de onderzoekers en dat zij dit actief (kunnen) uitdragen. Met be-

trekking hierop zien we in deze studie dat er behoefte is om de LEN3 transformatief in te ste-

ken, om zo ook ruimte te bieden aan een meer integrale benadering van het natuurbeleid (en 

aanverwante beleidsdossiers, zoals stikstof, klimaat en de woningopgave). Beleidsbetrokke-

nen zien het PBL en de WUR onmiskenbaar als de juiste partijen om deze transformatie van 

het natuurbeleid te ondersteunen. 

• Op basis van de constatering dat betrokkenheid van bestuurders en managementlagen relatief 

laag was (en in elk geval lager dan in de LEN 1) en de betrokkenheid van de maatschappelijke 

organisaties onvoldoende geborgd leek, bevelen we aan deze partijen sterker te betrekken in 

de LEN 3. Bestuurders en managementlagen zijn belangrijke actoren om te betrekken omdat 

het ambtelijk niveau, die in de LEN 1 en LEN 2 vooral betrokken zijn geweest, moeite blijkt te 

hebben met het toepassen van de lessen uit de LEN 2 in hun praktijk. Dit betrof met name 

lessen waarbij een integrale benadering van delen van de natuuropgave wenselijk of nodig is, 

omdat in de praktijk de sectorale druk groot is. Er is bestuurlijke betrokkenheid en draagvlak 

nodig om deze lessen door te laten werken, wat kan worden bewerkstelligd door vroeg in het 

proces actoren uit de juiste bestuurlijke laag al te betrekken en hen een duidelijke rol toe te 
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bedelen in de LEN 3 zodat bij een wisseling (ten tijde van bijvoorbeeld verkiezingen) deze rol 

helder is, en blijft. Wat betreft het betrekken van de maatschappelijke partijen zien we dat er 

een belangrijke verbetering is aangebracht in de LEN 2 ten opzichte van de LEN 1, namelijk het 

instellen van de Maatschappelijke Klankbordgroep, maar dat er twijfels leven over hun verte-

genwoordiging en de wijze van input geven. We bevelen dan ook aan hen een meer duidelijke 

plek te geven in de LEN 3 en duidelijke verwachtingen te scheppen over hoe hun perspectieven 

worden meegenomen.  

• Ten aanzien van de afstemming op de beleidspraktijk doen we eveneens een aantal aanbeve-

lingen. Ten eerste raden we aan dat er onderzocht wordt, in aanloop naar de LEN 3, of de tijd 

rijp is om een aantal evaluatieonderwerpen op te pakken die al langer onderwerp van gesprek 

zijn – maar in vorige rondes van de LEN nog niet mogelijk waren. Dit gaat bijvoorbeeld om 

onderwerpen als bestuurlijke verhoudingen, het leernetwerk van provincies, meer vergelijkin-

gen tussen provincies en (een vorm van) kosteneffectiviteit. Met een transformatieve blik op 

impact is het belangrijk om onderwerpen als deze niet uit het oog te verliezen. Ten tweede 

leeft er aan het eind van de LEN 2 een sterke behoefte aan meer concrete handvatten om 

integraal werken op te pakken. Dit geeft aanleiding tot het meer betrekken van bestuurders 

en managementlagen (zoals eerder genoemd). In het licht van deze behoefte lijkt het even-

eens raadzaam om het nieuwe Programma Natuur mee te nemen als evaluatieonderwerp in 

de LEN 3, om samenhang te behouden.   

• Met de LEN 1 en de LEN 2 is een route ingeslagen om leren en verantwoorden samen te bren-

gen. Voor de LEN 3 zien we dat er een kans ligt om deze twee nauwer op elkaar aan te laten 

sluiten en elkaar te laten versterken. Voor de voortgang op de ambities uit het Natuurpact is 

het wenselijk dat provincies meer eigenaarschap gaan nemen over hun leerproces. Door te 

volgen hoe de lessen uit de LEN worden opgepakt (al dan niet in samenwerking met PBL-WUR) 

wordt zowel het eigen lerend vermogen versterkt als meer zichtbaar wat provincies doen met 

de lessen – en het verantwoordend karakter geïntegreerd met het leren. Dit noemen we in-

zetten op ‘interne verantwoording’. Hierbij kan tevens gekeken worden naar hoe invulling 

wordt gegeven aan leren en samenwerking tussen provincies, als vorm van ‘horizontale ver-

antwoording’. Deze concepten kunnen onderdeel zijn van een studie naar het lerend ver-

mogen van de provincies, een onderwerp waarvan tijdens de LEN 2 ook sprake van was maar 

dat nog meer in dienst van de voortgang op de ambities kan worden ingezet.  

• Tot slot bevelen we aan om, ter ondersteuning van het lerend evalueren-proces en als waar-

borg voor het gelijktijdig leren en verantwoorden, regelmatige en kortere feedbackloops in te 

bouwen. Zulke kortere loops moeten ervoor zorgen dat opgedane inzichten en getrokken les-

sen op tafel blijven en vertaald worden naar concrete acties of aanpassingen in beleid. Een 

externe partij helpt hierbij om onafhankelijkheid te borgen, door het monitoren van deze feed-

backloops en reflecteren op de verschillen in perspectieven tussen beleidsbetrokkenen en eva-

luatoren.  
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
In 2013 werd, in de context van de decentralisatie van het Nederlands natuurbeleid naar de 12 

provincies, als laatste bestuurlijke stap het Natuurpact opgesteld. Rijk en provincies hebben hierin 

afspraken gemaakt ten aanzien van de ambities en financiering van het natuurbeleid voor de periode 

tot aan 2027. In het Natuurpact zijn drie ambities centraal gesteld: het versterken van de biodiversiteit 

die vooral gericht is op Europese doelen (zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water), 

het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding 

tussen natuur en economie. De laatste twee ambities betreffen daarbij een verbreding van het 

natuurbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is verzocht de voortgang van het 

natuurbeleid ten opzichte van de geformuleerde ambities te evalueren. In samenwerking met 

Wageningen University & Research (WUR) heeft PBL dit opgepakt. De evaluatie vindt plaats in cycli van 

drie jaar tot aan 2027. Inmiddels ligt de tweede periode van deze driejaarlijkse cyclus achter ons, met 

de eindrapportage getiteld: “Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020. Gezamenlijk de puzzel leggen 

voor natuur, economie en maatschappij” (zie PBL & WUR, 2020). Dit rapport geeft antwoord op de 

vraag of het provinciale natuurbeleid de hoofdambities van het Natuurpact dichtbij brengt. 

De evaluatie van het Natuurpact is een lerende evaluatie. De motivatie voor deze aanpak was, bij 

aanvang van de eerste periode, meervoudig. Enerzijds veranderde de bestuurlijke context waarin 

natuurbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd; met de decentralisatie zijn de verantwoordelijkheden 

hiervoor verschoven van het Rijk naar de provincies (multi-level governance). Relevant om daarbij op 

te merken is dat de verhouding tussen Rijk en provincies als gevolg van de decentralisatie gespannen 

was. Daarbij raakten steeds vaker maatschappelijke partijen betrokken bij het verder vormgeven en 

uitvoeren van natuurbeleid (multi-actor governance). Lerend evalueren werd een geschikte aanpak 

bevonden vanwege de constructieve wijze en vanwege de mogelijkheid kennis te produceren die 

breedgedragen is onder meerdere partijen. Anderzijds nodigde de karakteristieken van de inhoudelijke 

opgave zelf uit tot een lerende aanpak. De opgave was groot en bovendien nieuw voor provincies; zij 

wilden graag leren van elkaar. Voor de twee verbredingsambities gold dat het beleid in grote mate nog 

doel-zoekend was: het beleid was niet gekwantificeerd in concrete doelstellingen, beleidstheorieën 

waren niet voorhanden en het was voor provincies nog niet helder hoe deze ambities op te pakken. 

Kortom, ook hier werd verondersteld dat het natuurbeleid baat zou hebben bij een lerende aanpak die 

zich niet uitsluitend zou richten op verantwoording van de voortgang van het beleid, maar juist ook op 

het leren hierover. Via deze weg kan gezamenlijk handelingsperspectief worden geformuleerd voor 

het Rijk en provincies voor de vorming en uitvoering van het natuurbeleid ten behoeve van de ambities 

uit het Natuurpact. De eerste evaluatieperiode werd gewaardeerd door beleidsbetrokkenen en 

onderzoekers; deze studies laten zien dat in de ogen van deze betrokkenen de lerende aanpak 

bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de geproduceerde kennis, de bruikbaarheid en 

daarmee de impact (Verwoerd et al., 2019; Verwoerd et al., 2017). Aangezien de vraag naar leren groot 

blijft en vanwege deze goede ervaringen is PBL-WUR wederom verzocht tot een lerende evaluatie voor 

de tweede periode (PBL & WUR, 2020).  

Tijdens lerend evalueren stappen onderzoekers af van hun rol als afstandelijk onderzoekers en richten 

zich juist op samenwerking en afstemming op beleidsactoren, om zo gezamenlijk lessen te kunnen 

trekken en de noodzaak van bijsturen te concluderen. Om de onafhankelijkheid te borgen blijft PBL-

WUR wel eindverantwoordelijk voor de opdrachtformulering, uitvering en bevindingen van het 

onderzoek. Van Rijk en provincies vraagt lerend evalueren ook een meer actieve rol, met 
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eigenaarschap over het onderzoek en bereidwilligheid tot leren. Het PBL en de WUR veronderstelden 

dat op deze wijze de kwaliteit en bruikbaarheid, en daarmee de impact, van de geproduceerde kennis 

zou worden vergroot ten opzichte van alternatieve evaluatiebenaderingen.  

 

1.2 Positie, doel en vraagstelling van deze studie 
In 2021 maken PBL-WUR, Rijk en provincies opnieuw afspraken over het evaluatieonderzoek dat de 

volgende periode van drie jaar moet worden uitgevoerd. Om lering te trekken uit de vorige twee 

evaluatierondes heeft PBL de auteurs van het voorliggende rapport opdracht gegeven de impact van 

de tweede evaluatieperiode van het Natuurpact, de Lerende Evaluatie Natuurpact 2020 (LEN 2), te 

onderzoeken. Dit zijn ook de onderzoekers die de impact van de eerste evaluatieperiode (de LEN 1) 

bestudeerd hebben (Verwoerd et al. 2017). 

Dit rapport heeft als doel de mate van doorwerking van de LEN 2 bij Rijk, provincies en 

maatschappelijke partijen in beeld brengen, in het bijzonder waar het inhoudelijke, instrumentele, 

affectieve, netwerk en strategische waarde van de LEN betreft (Verwoerd et al., 2017). Zicht hierop 

moet de hoofdvragen van het voorliggende onderzoek helpen beantwoorden – dat wil zeggen, de 

vragen wat de impact van de LEN is, en hoe de impact verder vergroot kan worden in de volgende 

evaluatieperiode. Het doel van deze studie omvat daarmee zowel het in kaart te brengen van de impact 

van de LEN tot nu toe, als het bijdragen aan de vormgeving van de volgende lerende evaluatie van het 

Natuurpact (LEN 3). Hiervoor biedt deze studie inzicht in welke elementen uit de LEN 2 moeten worden 

behouden en welke niet, welke proces- en kwaliteitscriteria van belang zijn voor het realiseren van 

impact en hoe externe factoren het ontstaan van impact beïnvloeden.  

Aansluitend bij de observatie dat lerend evalueren veel vraagt van zowel de uitvoerders van het 

evaluatieonderzoek als van de beleidsbetrokkenen wordt ook de fundamentele vraag of een lerende 

aanpak voor de volgende evaluatieperiode überhaupt wenselijk is niet geschuwd. Past lerend 

evalueren bij de specifieke uitdagingen van de volgende periode? Is een lerende aanpak beter dan 

alternatieve evaluatiebenaderingen? Of zijn er andere, mogelijk minder intensieve vormen van 

evaluatieonderzoek denkbaar die gelijkwaardig of beter scoren op het vlak van de legitimiteit, 

bruikbaarheid, geloofwaardigheid en kwaliteit van de geproduceerde kennis. Om deze vragen te 

beantwoorden, kijken we in deze studie niet alleen naar de ervaringen tot dusver met de LEN, maar 

proberen we ook een plek te geven aan voorziene externe ontwikkelingen en uitdagingen voor de 

derde evaluatieperiode. 

Hoofdvraag van deze studie 

 

Wat is de impact van de lerende evaluatie Natuurpact en hoe kan die worden vergroot? 

 

Subvragen 

1. Wat is de waarde van de lerende evaluatie Natuurpact 2020? 

2. Hoe kan het ontstaan of uitblijven van die waarde worden verklaard? 

3. Had de ontstane waarde ook met een andere evaluatiemethode gekund? 

4. Wat zijn kenmerken en ontwikkelingen in het natuurbeleid die in de volgende periode 

vragen om een lerende aanpak? 
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2. THEORETISCH KADER 
 

In het theoretisch kader zetten beknopt de theorie achter lerend evalueren uiteen. Daarna lichten we 

de verandertheorie - of impacttheorie - van de LEN toe, met aandacht voor verschillende vormen van 

impact in termen van ‘waarden’ en voor kwaliteits- en procesprincipes waar tijdens lerend evalueren 

door onderzoekers op kan worden gestuurd ten behoefte van impact.  

 

2.1 Theoretische achtergrond van lerend evalueren 
De LEN combineert elementen die voortkomen uit verschillende ‘evaluatiescholen’ of 

evaluatieaanpakken en kan begrepen worden als een hybride vorm tussen verschillende scholen, 

namelijk tussen reguliere en responsieve evaluatiemethoden (tabel 2; Van Veen et al., 2016). Een 

lerende evaluatie streeft daarbij om zowel beleidsvoortgang te verantwoorden (wat we hier vatten 

onder reguliere evaluatie) als om het evaluatieonderzoek af te stemmen op de leerbehoeften van 

beleidsbetrokkenen (responsieve evaluatie). Onderzoekers en beleidsbetrokkenen werken daarbij 

samen om het evaluatieonderzoek - dat gedurende de beleidsvorming en -uitvoering plaatsvindt en 

dus een ex-durante evaluatieaanpak is - nauw aan te laten sluiten op de ontwikkelingen die daar 

spelen. Samen ontwikkelen zij hiertoe het evaluatiekader, bespreken zij voorlopige bevindingen en 

pogen hier gezamenlijke betekenis aan te geven om zo vervolgens handelingsperspectieven te 

ontwikkelen om het beleid verder te brengen.  

Een samenwerking als deze vraagt van onderzoekers en beleidsactoren eigenaarschap over het 

onderzoek, een actieve rol en bereidwilligheid tot leren. Tegelijk vraagt deze samenwerking om het 

zorgvuldig borgen van de onafhankelijkheid van onderzoekers gegeven dat zij tijdens een lerende 

evaluatie meerdere rollen vervullen (namelijk zowel onafhankelijk expert of evaluator als van 

facilitator van leerprocessen).  
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TABEL 2. KENMERKEN VAN REGULIERE, LERENDE EN RESPONSIEVE EVALUATIES (VAN VEEN ET AL., 2016). 

 Reguliere evaluatie Lerende evaluatie Responsieve evaluatie 

Doel van de 

evaluatie 

 

Beleidsverantwoording 

gericht op doelbereik 

 

Beleidsverantwoording, en 

leren van ervaringen om beleid 

en beleidsuitvoering te 

verbeteren 

Leren van ervaringen, beleid 

en beleidsuitvoering 

verbeteren 

 

Type 

geproduceerde 

kennis 

 

Expertkennis 

 

Co-creatie tussen expert- en 

praktijkkennis die leidt tot 

sociaal-robuuste kennis 

Praktijkkennis 

 

Relatie met de 

beleidspraktijk 

 

Gescheiden: evaluatie 

en beleidspraktijk zijn 

strikt gescheiden om 

onafhankelijkheid te 

garanderen 

 

Geïntegreerd: evaluatie is 

afgestemd op beleidspraktijk op 

een wijze die onafhankelijkheid 

borgt 

 

Gefuseerd: evaluatie is 

onderdeel van 

beleidspraktijk, 

onafhankelijkheid is geen 

criterium 

 

Doelen en 

kaders van de 

evaluatie 

 

Vooraf vastgestelde 

doelen en kaders 

 

Vooraf vastgestelde 

beleidsdoelen en kaders en 

verwachtingen van 

beleidsbetrokkenen 

Verwachtingen van 

beleidsbetrokkenen zijn 

leidend voor doelen en 

kaders 

Relevante 

stakeholders 

en hun rol 

 

Opdrachtgever van de 

evaluatie, beleidsmaker 

wiens beleid wordt 

geëvalueerd. Zij 

verstrekken passief data 

ten behoeve van het 

onderzoek. 

Beleidsbetrokkenen die met 

handelingsperspectieven uit het 

evaluatieonderzoek aan de slag 

gaan. Zij hebben een actieve rol 

in het onderzoek. 

Alle relevante stakeholders: 

beleidsbetrokkenen, 

begunstigden en 

‘slachtoffers’ van het beleid. 

Zij werken actief mee aan 

alle facetten van het 

evaluatieonderzoek. 

Rol van de 

evaluator 

Onafhankelijk expert Onafhankelijk expert en 

facilitator 

Facilitator 

 

2.2 De impacttheorie van de LEN: vijf waarden van lerend evalueren 
De LEN 2 beoogt op verschillende manieren impact te realiseren. Naar aanleiding van de LEN 1 zijn 

namelijk vijf typen waarden onderscheiden die naar voren kwamen: inhoudelijk, instrumenteel, 

affectief, netwerk en strategisch (Verwoerd et al., 2017). In deze studie onderzoeken we of deze 

waarden weer zichtbaar worden en in welke vorm deze zich ditmaal manifesteren. Hieronder lichten 

we elk type waarde kort toe en beschrijven hoe deze zich heeft gemanifesteerd tijdens de LEN 1. 

Inhoudelijke waarde zien we naar voren komen wanneer betrokkenen leren van de evaluatie. 

Inhoudelijke waarde ontstaat als de evaluatie van invloed is op de manier waarop mensen over een 

bepaald gebied of een beleidsprogramma denken of het begrijpen, ook als dit niet direct leidt tot 

nieuwe beslissingen over een beleidsprogramma. In de internationale literatuur wordt inhoudelijke 

waarde vaker omschreven als ‘enlightenment’ of bewustwording (e.g. Kirkhart, 2000). Tijdens de LEN 

1 is inhoudelijke waarde ontstaan doordat er is geleerd over de stand van zaken met betrekking tot de 

voortgang van het natuurbeleid en strategieën voor het verder brengen hiervan. Wat betreft de meer 

abstracte ambities (vermaatschappelijking en natuur en economie) is vooral geleerd dat er een 

duidelijkere uitwerking nodig is voor er concrete lessen kunnen worden getrokken. Daarnaast is 

geleerd over de eigen denk- en handelingskaders (Verwoerd et al., 2017). 
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Instrumentele waarde zien we als inhoudelijke waarde zich doorzet in concrete acties, in 

beleidsaanpassingen, projecten of beslissingen (Kirkhart, 2000). In de waarde-studie van Verwoerd et 

al. (2017) zagen de onderzoekers nog weinig instrumenteel gebruik van de LEN 1. Destijds was de 

veronderstelling dat het te vroeg was om deze waarde te kunnen observeren. Immers, het inzetten 

van acties en het maken van beslissingen kost de nodige tijd, zeker in grotere organisaties. Provincies 

en Rijk waren toentertijd wel voornemens met een plan van aanpak te komen hoe de evaluatie 

aanbevelingen zouden worden opgepakt (Verwoerd et al., 2017). 

Een andere vorm van waarde die geïdentificeerd is is affectieve waarde. Betrokkenen ervoeren een 

gevoel van gezamenlijkheid in de LEN 1 en vergroot vertrouwen tussen verschillende partijen. Dit is 

ook een gevoel van ‘community’ genoemd (Walter et al., 2007). Provincies spraken bijvoorbeeld over 

gevoelens van opluchting bij de interactie met collega’s van andere provincies; men liep tegen dezelfde 

uitdagingen aan. Ook werd - hoewel voorzichtig - gesproken over een verbeterde verstandhouding 

tussen Rijk en provincies (Verwoerd et al., 2017). 

Het interactieve proces van de LEN 1 leverde netwerkwaarde op voor betrokkenen. Zo werden 

professionele netwerken uitgebreid en raakte men meer bekend met andere partijen die actief waren 

in en rond het natuurbeleid. Bovendien ervoer men dat bestaande relaties versterkt raakten, zowel 

tussen provincies onderling en tussen Rijk en provincies (Verwoerd et al., 2017). 

Verwoerd et al. observeerden ook dat er sprake was van strategische waarde van de LEN 1 (2017). 

Strategische waarde van onderzoek kan meerdere vormen aannemen, maar betreft bijvoorbeeld de 

rol in het behartigen van belangen of politieke debatten. Soms is strategische waarde meer 

'symbolisch' van aard, bijvoorbeeld als de evaluatie wordt gebruikt om reeds genomen besluiten te 

rechtvaardigen of om besluiten uit te stellen, of 'overtuigend' van aard, bijvoorbeeld als de evaluatie 

wordt gebruikt om anderen ervan te overtuigen een besluit te steunen. Strategische waarde kan ook 

verwijzen naar het gebruik van de evaluatie om de aandacht te vestigen op bepaalde problemen of om 

het discours te verleggen (Kirkhart, 2000). Verwoerd et al. zagen dat de LEN 1 gebruikt is om keuzes te 

legitimeren, aan zowel collega’s als maatschappelijke partijen. Daarnaast heeft toentertijd de evaluatie 

geholpen om met name de bredere ambities van het Natuurpact (vermaatschappelijking en natuur en 

economie) op de agenda te zetten in provincies. Tot slot, hoewel dit expliciet niet een doel van de LEN, 

leek de LEN 1 impliciet bij te dragen aan de legitimering van de decentralisatie van natuurbeleid, omdat 

er successen werden verwacht ten aanzien van de biodiversiteitsdoelen (2017). 

2.3 Sturing op het realiseren van waarden in de LEN 2  
Het PBL hanteert een aantal kwaliteitsprincipes voor het borgen en vergroten van de impact van de 

door hen geproduceerde kennis. Deze zijn terug te vinden in de kwaliteitsvisie van PBL en betreffen 

concepten die in beleidsstudies veelgebruikt zijn: legitimiteit, relevantie, geloofwaardigheid en 

onafhankelijkheid (Cash et al., 2003; Hansson en Polk, 2018). In lerend evalueren pogen onderzoekers 

te sturen op zogenoemde procesprincipes van lerend evalueren om deze kwaliteitsstandaarden hoog 

te houden. Procesprincipes van lerend evalueren zijn: stakeholderdiversiteit en -betrokkenheid, 

afstemming tussen beleidspraktijk en evaluatieonderzoek, ondersteuning van het lerend 

beleidsnetwerk, leren en verantwoorden, kennisintegratie en ontwikkelen van gedeeld begrip ten 

aanzien van de rol van lerend evalueren (Verwoerd et al., 2017). Hieronder lichten we de 

kwaliteitsprincipes toe en hoe de procesprincipes van lerend evalueren hier invulling aan gaven in LEN 

1 (hoe dit gebeurt in de LEN 2 wordt in het resultatenhoofdstuk van dit rapport beschreven). Hoewel 

we procesprincipes in deze paragraaf onder kwaliteitsprincipes beschrijven, is het belangrijk te 

benoemen dat er zeker kruislingse relaties zijn en dat ze niet enkel één op één te vertalen zijn (zie 

Tabel 3). 
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TABEL 3. KWALITEITSPRINCIPES KRIJGEN INVULLING DOOR PROCESPRINCIPES VAN LEREND EVALUEREN. DEZE RELATIE IS 

NIET ENKEL LINEAIR.  

Kwaliteitsprincipes 

(kwaliteitsvisie PBL) 

 Borging van kwaliteit middels procesprincipes van lerend 

evalueren (Verwoerd et al., 2017) 

Legitimiteit  o Stakeholderdiversiteit en -betrokkenheid 

Relevantie  o Afstemmen tussen beleidspraktijk en onderzoek 

o Ondersteunen lerend beleidsnetwerk 

o Kennisintegratie  

Geloofwaardigheid  o Balans tussen leren en verantwoorden 

o Gedeeld begrip over rol en doel lerend evalueren Onafhankelijkheid  

 

 

Legitimiteit betreft het rechtmatige karakter van het onderzoek. Het draait hierbij om de vraag of, 

vanuit het perspectief van de betrokken beleidsactoren, de onderzoekers de evaluatie mogen 

uitvoeren en de rol van zowel evaluator als facilitator mogen vervullen (Kunseler & Verwoerd, 2019). 

Zonder legitimiteit boet het onderzoek in aan gezag en autoriteit. Legitimiteit dient daarbij te worden 

verworven via het ontwikkelen van vertrouwen en gezag (Hajer, 2009); beleidsbetrokkenen moeten 

erop kunnen vertrouwen dat de onderzoekers onbevooroordeeld en met integriteit recht zullen doen 

aan hun perspectieven en belangen (wat niet per se betekent dat ze daar ook aan tegemoet komen, 

maar wel dat ze hier acht op slaan). Belangrijk voor legitimiteit is het meenemen van alle relevante 

perspectieven op beleid, en dus een brede stakeholderbetrokkenheid te organiseren gedurende het 

evaluatieproces. Bij de eerste waardenstudie van de LEN is geconcludeerd dat het procesprincipe 

stakeholderdiversiteit en -betrokkenheid zowel zorgt voor het vergroten van de kwaliteit van kennis, 

als voor haar sociale robuustheid, ofwel draagvlak voor de geproduceerde kennis. Tegelijk is na 

afronding van de LEN 1 geconcludeerd dat er relevante perspectieven gemist zijn, met name bij het 

Rijk en maatschappelijke partijen (Verwoerd et al., 2017). In de LEN 2 is mede als gevolg van deze 

constatering het Rijk meer betrokken geraakt, zijn maatschappelijke partijen betrokken bij activiteiten 

vanuit de LEN 2, zoals workshops, en is een Maatschappelijke Klankbordgroep (MKGB) ingesteld. Leden 

konden in deze klankbordgroep onder andere input geven op inhoudelijke stukken. 

Relevantie van een lerende evaluatie komt tot stand met verschillende procesprincipes. Ten eerste 

beogen onderzoekers responsief te zijn naar de behoeften uit de praktijk. Zo zorgen zij voor 

afstemming tussen beleidspraktijk en evaluatieonderzoek. De afstemming wat betreft 

onderzoeksvragen vergroot de bruikbaarheid van de kennis, en daarmee de impact. De afstemming 

wat betreft taal en presentatie van de bevindingen draagt bij aan de toegankelijkheid van het 

onderzoek. Omdat lerend evalueren zich (hier) richt op doelzoekende en emergente 

beleidsprogramma’s is het aannemelijk dat dat wat relevant is, zich gaandeweg ontwikkelt. Relevant 

onderzoek doen vraagt dus om responsief zijn naar de ontwikkeling van kennis- en evaluatievragen en 

ruimte inbouwen in het onderzoek om hierop te kunnen acteren (Kunseler & Verwoerd, 2019). Naar 

aanleiding van de LEN 1 is aangeraden om deze ontwikkelende behoeften te monitoren en is 

afgesproken dat onderzoekers mogen signaleren dat bepaalde zaken over het hoofd gezien worden – 

wat in enige mate gebeurd is. Ten tweede vraagt relevantie om het tijdig inbrengen van kennis, zodat 

beleidsbetrokkenen deze kunnen toepassen in hun eigen beleidspraktijk. Dit wordt in de LEN mede 

gedaan door het ondersteunen van een lerend beleidsnetwerk, door tussentijds inzichten terug te 

Kruislingse 

relaties komen 

frequent voor 
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koppelen in overleggen, via workshops en groepsreviews. Dit draagt bij aan de landing van 

evaluatiebevindingen, en daarmee aan de impact van de evaluatie. In de LEN 1 is er een lerend 

beleidsnetwerk ontstaan van betrokkenen die elkaar weten te vinden en is er saamhorigheid ontstaan 

ten aanzien van natuurbeleid. De LEN 1 was een platform die zorgde voor gestructureerde uitwisseling 

van ervaringen en evaluatiebevindingen. In de LEN 2 zijn de workshops voortgezet en hebben 

provincies hun eigen leernetwerk opgezet. Ten derde kiezen de onderzoekers in de LEN voor een 

interdisciplinaire onderzoeksbenadering, om aan de relevantie van het onderzoek te verhogen. Dit 

maakt dat onderzoekers in het team zorg moeten dragen voor kennisintegratie gaandeweg het 

onderzoek, omdat een gebrek hieraan gevolgen hebben voor de kwaliteit en de bruikbaarheid van de 

evaluatiekennis. In de LEN 1 is kennisintegratie in het team moeizaam verlopen, mede als gevolg van 

tijdsdruk en gebrek aan besef van het belang hiervan. In de LEN 2 is structureel interactie ingebouwd 

voor het delen van kennis tussen onderzoekers en deelprojecten, zodat onderzoekers op de hoogte 

bleven van elkaars voortgang en denkprocessen. Met name zijn gezamenlijke schrijfweken ingelast om 

zorg te dragen voor een gezamenlijk en geïntegreerd eindproduct.  

Geloofwaardigheid betreft de wetenschappelijke en maatschappelijke robuustheid van het onderzoek 

(Kunseler & Verwoerd, 2019). Wetenschappelijke robuustheid wordt daarbij geborgd middels de 

toepassing van bewezen valide onderzoeksmethoden en technieken, en middels peer reviews. 

Maatschappelijke robuustheid voegt daar meer deliberatieve benaderingen aan toe, waarbij niet 

alleen collega-experts maar juist ook vertegenwoordigers uit de onderzochte praktijk reflecteren op 

de validiteit van het onderzoek. Geloofwaardigheid hangt ook samen met of een onderzoeker of 

instituut wordt gezien als integer en betrouwbaar. Tijdens lerend evalueren zijn hiertoe principes zoals 

openheid, transparantie, navolgbaarheid en rolvastheid bij uitstek belangrijk.  

Onafhankelijkheid vraagt om aandacht voor de positionering van onderzoekers om zo processen van 

oordeelsvorming en beeldvorming over het onderzoek zuiver vorm te geven (OVV, 2018; Verwest et 

al., 2019; Kunseler & Verwoerd, 2019). Het PBL borgt onafhankelijkheid van het onderzoek door middel 

van aansturing door een interne PBL-stuurgroep, interne reviews (ten tijde van de start van het project, 

halverwege en aan het eind), en externe wetenschappelijke en beleidsmatige reviews (PBL & WUR, 

2020). In regulier onderzoek wordt onafhankelijkheid gezien als het houden van afstand tot het 

onderzoeksobject en beleidsbetrokkenen. Tijdens lerend evalueren is dergelijke afstand niet per se 

houdbaar, gegeven de intensieve samenwerking die onderzoekers met beleidsbetrokkenen aangaan. 

Om deze reden zijn aanvullende manieren van het borgen van onafhankelijkheid wenselijk. Zo is 

bijvoorbeeld gebleken dat het bewaken van rolvastheid (waarbij rollen en verantwoordelijkheden van 

zowel PBL-WUR en beleidsmakers vantevoren helder en expliciet gemaakt worden), het scheiden van 

rollen van onderzoekers (bijvoorbeeld onderzoekers onderverdelen in hen die in interactie staan met 

beleidsmakers en onderzoekers die beleidsanalyses meer achter de schermen uitvoeren) en het 

documenteren van inhoudelijke keuzes allemaal gepaste methodes zijn om onafhankelijkheid te 

bewaken in de LEN 1. Deze strategieën zijn dan ook in de LEN 2 ingezet (PBL & WUR, 2020; Verwest et 

al., 2019; PBL, n.d.). Verder is er veel aandacht binnen PBL hoe de onafhankelijkheidsstandaard in 

lerend evalueren geborgd kan worden en wordt hier regelmatig op gereflecteerd en over geschreven 

(zie voor recente publicaties Kunseler & Verwoerd, 2019; Verwest et al., 2019).  

Tot slot zijn er twee procesprincipes van lerend evalueren die beide belangrijk zijn voor de 

kwaliteitsprincipes geloofwaardigheid en onafhankelijkheid. Ten eerste is dit het behouden van een 

balans tussen leren en verantwoorden. Dat er een spanning bestaat tussen deze facetten is 

veelbeschreven in de literatuur (Folkert et al., 2018; Regeer et al., 2016; Chouinard, 2013; Guijt, 2010; 

van der Meer & Edelenbos, 2006). Voor leren is namelijk vertrouwen nodig; vertrouwen dat er niet 

wordt afgerekend wanneer men zich openstelt om van fouten te leren en te erkennen dat dingen 
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anders moeten (Guijt, 2010). De meeste van voorgaande auteurs benoemen dat de spanning tussen 

leren en verantwoorden niet fundamenteel is, of hoeft te zijn. Echter, in de praktijk blijft deze spanning 

bestaan, vaak omdat het erkennen van fouten om van te leren een manier van kijken die nog verder 

ontwikkeld moet worden binnen Nederlandse overheden (Schulz, 2020). Ook in de LEN 1 hebben 

onderzoekers dit als moeizaam ervaren, mede door de gevoelige relaties tussen het Rijk en provincies 

en de nieuwe rol van PBL. In de LEN 2 verwachtte men dat de spanning tussen leren en verantwoorden 

groter zou worden, omdat de evaluatie ex-post zou terugkijken naar de uitvoering van beleid 

(Verwoerd et al., 2017). Door de rollen van onderzoekers te scheiden, de spanning tussen leren en 

verantwoorden expliciet te maken en beleidsbetrokkenen eigenaar te maken over het vinden van deze 

balans is gepoogd te balans te versterken in de LEN 2. Het tweede procesprincipe is het ontwikkelen 

van gedeeld begrip over de rol en het doel van lerend evalueren. Dit is belangrijk omdat er verschillende 

beelden bestaan over wat lerend evalueren is, hoe dat goed gebeurd en wat de rol ervan is in de 

bijdrage aan natuurbeleid. In LEN 1 is geconstateerd dat het begrip ten aanzien van lerend evalueren 

onvoldoende op tafel kwam, waardoor dit de samenwerking tussen onderzoekers én tussen 

onderzoekers en beleidsbetrokkenen kon belemmeren (Verwoerd et al., 2017).  
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3. METHODOLOGIE 
 

Om de hoofd- en subvragen te beantwoorden is een overwegend kwalitatieve onderzoeksaanpak 

gehanteerd. De keuze voor een kwalitatieve benadering is gevoed vanuit de gedachte dat via deze weg 

de ervaringen en perspectieven van beleidsbetrokkenen en onderzoekers van de LEN beter en meer 

genuanceerd in beeld kunnen worden gebracht dan via uitsluitend kwantitatieve methoden. Het 

hoofddoel van deze studie is daarbij niet het generaliseren van bevindingen, maar juist de impact van 

in de LEN 2 in het bijzonder in beeld te krijgen, en tot een goed begrip te komen van de mate van 

impact langs verschillende dimensies.  

 

3.1 Projectbeschrijving LEN 2 
In deze paragraaf beschrijven we kort enkele aspecten (de evaluatieonderwerpen en de 

interactiemomenten tussen onderzoekers en beleidsbetrokkenen) van de LEN die van belang zijn om 

de bevindingen in dit rapport te kunnen duiden. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze aspecten 

en het hele project verwijzen wij naar het eindrapport van de LEN 2 (PBL & WUR, 2020). 

Evaluatieonderwerpen van de LEN 2 

Het eindrapport van de LEN 2 geeft antwoord op de vraag of het provinciale natuurbeleid de 

hoofdambities van het Natuurpact dichterbij brengt. Het onderzoeksonderwerp van de LEN 2 betreft 

dan ook de beleidsstrategieën van provincies voor het realiseren van het Natuurnetwerk (als 

belangrijkste strategie voor het Nederlands natuurbeleid) en het bevorderen van maatschappelijke 

betrokkenheid via duurzaam gebruik, beleving en actieve betrokkenheid bij natuur (PBL & WUR, 2020, 

p.52). Hoe lerend vermogen wordt opgebouwd in het netwerk van natuurbeleid en in de provincies is 

eveneens onderwerp van onderzoek, omdat leren als essentieel wordt beschouwd voor het verbeteren 

van beleid. Het thema kosteneffectiviteit is, ondanks de vraag die hier toen al naar was, niet 

meegenomen omdat er nog onvoldoende resultaten beschikbaar zouden zijn en dit punt van 

kosteneffectiviteit nog gevoelig ligt.  

In het offertestadium is een aantal keuzes gemaakt wat betreft de onderwerpen. PBL-WUR heeft later 

(op eigen initiatief en eigen financiering) nog de keuze gemaakt om het thema landbouw (en klimaat), 

omdat deze sectoren essentieel zijn voor de realisatie van het Natuurnetwerk. 

Interactiemomenten tussen onderzoekers en beleidsbetrokkenen in de LEN 2  

In de LEN komen ‘leren’ en ‘evalueren’ samen gedurende de beleidsontwikkeling en -uitvoering zodat 

beleidsbetrokkenen geleerde lessen direct kunnen gebruiken en waar van toepassing het beleid 

kunnen bijsturen. De lerende aanpak vraagt dat onderzoekers en beleidsbetrokkenen actief 

samenwerken. In deze box beschrijven we kort de interactiemomenten die plaatsvinden tussen 

onderzoekers en beleidsbetrokkenen. 

De interactie tussen onderzoekers en beleidsbetrokkenen is vormgegeven op verschillende manieren. 

Zo zijn er gezamenlijke leer- en werksessies waar Rijk, provincies en maatschappelijke partijen het 

gesprek voeren over de beleidspraktijk en onderling ervaringen uitwisselen. Tevens levert dit 

informatie op voor onderzoekers. Naast deze sessies waar verschillende partijen bij elkaar komen, is 

er structureel overleg tussen onderzoekers en de afzonderlijke partijen. Dit betreft overleggen tussen 

de onderzoekers en de vertegenwoordigers van de verzoekers (LNV en IPO), tussen onderzoekers en 

de provincies via de IPO-werkgroep natuurbeleid, en tussen onderzoekers en de maatschappelijke 
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partijen via de MKGB. De figuur hieronder (figuur 1) biedt een schematische weergave van de 

interactie in de LEN. 

 

 

FIGUUR 1. SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE INTERACTIE TUSSEN ONDERZOEKERS EN BELEIDSBETROKKENEN IN DE LEN. 

 

De (mate van) interactie tussen onderzoekers en de beleidspraktijk verschilt per onderzoeksfase. Er 

zijn vijf fasen: 1) de opdrachtformulering, 2) gegevensverzameling, 3) analyse en betekenisgeving, 4) 

formuleren van handelingsopties, en 5) de rapportage. Tijdens de opdrachtformulering zijn 

gezamenlijk met Rijk en provincies de onderzoeksonderwerpen en -vragen bepaald. In de fase van 

gegevensverzameling is er interactie tijdens interviews en casusstudies, en tijdens gezamenlijke sessies 

en overleggen zijn resultaten besproken en aanvullingen. In de fase van analyse en formuleren van 

handelingsopties zijn groepsreviews (met Rijk, provincies en maatschappelijke partijen) georganiseerd, 

waarbij de resultaten van casusstudies besproken worden en worden aangevuld vanuit andere 

betrokkenen. Deze discussies leverden tevens handelingsperspectieven en beleidsopties op. Er zijn vijf 

van deze groepsreviews georganiseerd, elk met een ander onderwerp: a) betrokkenheid van burgers 

en vrijwilligers bij natuur, b) ontwikkeling Natuurnetwerk door grondeigenaren en gebiedsprocessen, 

c) natuurbeheer en handhaving, d) zorg en recreatie met natuur, en e) betrokkenheid van de landbouw 

bij het Natuurnetwerk. Aanvullend is er een speciale workshop handelingsperspectieven gehouden en 

een sessie met de gedeputeerden voor natuur van alle provincies en de directeur Natuur van LNV, 

welke beiden resulteerden in het verder aanscherpen van de handelingsopties. In de laatste fase van 

de rapportage vond geen interactie plaats, met uitzondering van de reviews (om onafhankelijkheid te 

borgen vindt eerst de interne review plaats en wordt het verwerken van het externe commentaar 

bijgehouden). In het offertestadium is afgesproken dat de rapportage het eindpunt is van de LEN 2 

voor onderzoekers; na oplevering van de rapportage zouden de verzoekers van de LEN zorg dragen 

voor de communicatie van de uitkomsten van het rapport richting de Provinciale Staten.  
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3.2 Dataverzameling en -analyse  
In tabel 4 staan kort de gehanteerde methoden opgesomd en de wijze waarop deze bijgedragen 

hebben op het onderzoek. Na de tabel lichten we de verschillende methoden nader toe, op volgorde 

van uitvoering.  

TABEL 4. OVERZICHT GEHANTEERDE METHODEN IN DEZE STUDIE. 

Methode Periode Bijdrage aan onderzoek 

Documentanalyse Juni - September 2020 o Vormgeving enquête, interviews en 

zelfevaluatie met het LEN-team 

o Beantwoorden sub-vraag (1) en (2) 

Enquête Januari - maart 2021 o Toetsing en verrijking voorlopige resultaten 

Evaluaties met het 

LEN-team 

September 2020 o Beantwoorden sub-vraag (2) en (4) 

Interviews Oktober - november 2020 o Beantwoorden alle onderzoeksvragen 

o Vormgeving focusgroep 

Focusgroepen November 2020 o Toetsing en verdieping van bevindingen 

 

Documentenanalyse 

Ter verkenning en voorbereiding van de studie is in eerste instantie een documentenanalyse 

uitgevoerd. Geselecteerde stukken betroffen onder andere verslagen van overleggen van het 

projectteam, met de werkgroep natuurbeleid, het verzoekersoverleg, het officiële plan van aanpak, 

verslagen van workshops en kamerstukken over het Natuurpact. De documenten zijn geanalyseerd op 

de volgende onderwerpen: gearticuleerde evaluatiebehoeften ten aanzien van de lerende evaluatie 

door beleidsbetrokkenen, interne en externe factoren van invloed op inhoud en proces van de lerende 

evaluatie, en eerste aanwijzingen van doorwerking van de lerende evaluatie. De analyse droeg in 

belangrijke mate bij aan het vormgeven van de enquête, interviews en de begeleide zelfevaluatie van 

het projectteam, en droeg bij aan het beantwoorden van subvragen (1) en (2). In de periode februari 

– maart 2021 heeft ook nog een fase van documentenanalyse plaatsgevonden, deze keer ter toetsing 

en aanvulling of verrijking van de bevindingen. Documenten die hiervoor zijn gebruikt betreffen 

verslagen van de projectevaluatie met externe verzoekers en interne PBL-stuurgroep van de LEN 2. 

Enquête 

Om een breed beeld te ontwikkelen van hoe deelnemers hun deelname aan de LEN 2 hebben ervaren 

en wat hun perspectief is op de impact hiervan is in de zomer van 2020 een enquête rondgestuurd 

naar betrokkenen van de lerende evaluatie naar ruim 200 deelnemers. De betrokkenheid van deze 

deelnemers is zeer divers: zo is er een grote groep die slechts één keer een workshop hebben 

bijgewoond, maar juist ook de meer betrokken deelnemers, waaronder de twee verzoekers van de 

evaluatie (IPO en LNV), de werkgroep natuurbeleid (met 12 provincies) en de Maatschappelijke 

Klankbordgroep (met 16 organisaties). Over de gehele groep heeft de enquête een responspercentage 

van ongeveer 17%. Van de verzoekers zijn er zowel IPO- als LNV respondenten; onder de werkgroep 

natuurbeleid 50% en onder de MKGB 32%. De lage respons over het totaal kan mede verklaard kan 

worden doordat veel deelnemers in onze contactenlijst slechts zeer zijdelings betrokken geweest zijn. 

Hoewel een lage respons ervoor kan zorgen dat we slechts de positief gestemden of de critici treffen, 

zijn de reacties van respondenten gemiddeld genomen vrij gebalanceerd. Echter, met een lage respons 

kunnen we alleen beschrijvende statistiek toepassen en nog kan dit niets zeggen over de relatieve 

verhouding van de verschillende beelden. De enquête wordt dus enkel kwalitatief gebruikt. De vragen 
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betroffen de motivaties van deelnemers om deel te nemen aan de LEN, hun waardering van de lerende 

evaluatie en inschattingen van korte- en langetermijnimpact. Ook had de questionnaire aandacht voor 

hun verklaringen voor de ingeschatte impact, waarvoor onder andere factoren werden onderscheiden, 

zoals stakeholder betrokkenheid, de afstemming op hun evaluatiebehoeften en de kwaliteit 

(bruikbaarheid, relevantie en wetenschappelijke kwaliteit) van de lerende evaluatie. Hoewel de 

respons van de enquête te laag was om significante verschillen te onderscheiden tussen bijvoorbeeld 

stakeholdergroepen, gaf de enquête belangrijke input voor de vragenlijst van de interviews met 

beleidsactoren. Zo konden wij relevante onderwerpen identificeren om verder uit te diepen, 

waaronder de kwaliteit van de lerende evaluatie en de spanning tussen een sectorale of integrale 

benadering van het natuurbeleid. Ook is via de enquête een uitvraag gedaan naar beleidsbetrokkenen 

met interesse in (en tijd voor) deelname aan de interviews van deze impactstudie en zijn deze 

benaderd. 

Evaluaties van en met het projectteam 

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop onderzoekers sturen op proces- en kwaliteitsprincipes is 

er gebruik gemaakt van evaluaties met het team als data. Hieronder valt een evaluatie van het team 

met de verzoekers, met de interne PBL-stuurgroep en een evaluatie met het LEN-team zelf. De 

evaluatie met de verzoekers gaf input voor dit onderzoek door te kijken naar evaluatiebehoeften, 

verklaringen vanuit de ogen van verzoekers, reflectie op de waarde van lerend evalueren en 

ontwikkelingen in het huidige natuurbeleid. De evaluatie met het LEN-team zelf is een zelfevaluatie, 

uitgevoerd onder begeleiding van auteurs van deze studie. Deze bijeenkomst was georganiseerd als 

een workshop, bestaande uit een plenair deel om de grootste ervaringen uitdagingen en successen te 

verzamelen, gevolgd door parallelle sessies waarin deze werden uitgediept om te komen tot relevante 

lessen voor de LEN 3. De zelfevaluatie was hoofdzakelijk gericht om inzage te krijgen in de interne 

factoren (dat wil zeggen, waarop is gestuurd door het projectteam) en externe factoren (die buiten de 

invloedssfeer van het projectteam lagen) die van invloed zijn geweest op de ontstane impact. Ook zijn 

de perspectieven van onderzoekers verzameld op de huidige ontwikkelingen in het natuurbeleid, en 

hun mogelijke betekenis voor een volgende lerende evaluatie. De evaluatie met de interne PBL-

stuurgroep gaf een aanvullende blik op deze thema’s. Deze evaluaties gaven vooral input voor 

subvraag (2) en (4).  

Interviews met beleidsbetrokkenen 

In het najaar van 2020 zijn in totaal 15 interviews afgenomen met beleidsactoren die deel hebben 

genomen aan de LEN 2. De respondenten zijn geselecteerd op basis van diversiteit in betrokkenheid 

(zowel actoren die intensief als minder intensief waren betrokken, maar met focus op de meer 

betrokkenen), diversiteit in actorgroepen (zowel vertegenwoordigers van het Rijk, provincies en 

maatschappelijke organisaties), diversiteit in bestuursniveau (zowel betrokkenen van uitvoerend en 

ambtelijk niveau, als strategisch en hoog-bestuurlijk niveau, zoals Gedeputeerden). Op strategischere 

niveaus zijn er beduidend minder respondenten geweest, gezien de interviews ook plaatsvonden op 

basis van mate van betrokkenheid, beschikbaarheid en bereidwilligheid tot deelname.  

De interviews waren semi-gestructureerd, waarbij een topic-list werd gehanteerd om te zorgen dat 

voor ons belangrijke onderwerpen wel de revue passeerden. Alle interviews hebben plaatsgevonden 

als online gesprekken en zijn met toestemming opgenomen ter analyse. Van elk interview is een 

beknopte samenvatting gemaakt die is voorgelegd aan de respondent in kwestie ter validatie en 

controle op feitelijke onjuistheden. Voor de analyse is content en open coding toegepast, waarbij 

gebruik is gemaakt van concepten uit het theoretisch kader (waaronder de conceptualisatie van de 

waarde van lerend evalueren, en de interne en externe factoren) om de verschillende perspectieven 

op impact en hoe impact valt te verklaren in beeld te brengen.  



    

 

18 

Focusgroepen met beleidsbetrokkenen 

Tenslotte zijn twee focusgroepen georganiseerd. De deelnemers bestonden uit een mix van 

vertegenwoordigers van het Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties (waarvan sommigen ook 

deel hadden genomen aan de interviews) en onderzoekers van de LEN 2 en de aanstaande LEN 3. Het 

doel van de focusgroepen was het breder valideren en verdiepen van de bevindingen uit de 

questionnaire en interviews. De thema’s die centraal stonden waren: de waarde van de lerende 

evaluatie; de balans tussen leren en verantwoorden, het vergroten van strategische waarde en het 

‘leren’ verdiepen en bestendigen en het betrekken van maatschappelijke perspectieven. Beide 

focusgroepen vonden plaats in de vorm van online gesprekken en zijn met toestemming opgenomen 

ter analyse. Via Mentimeter en Mural is een interactieve dialoog tussen betrokkenen onderling op 

gang gebracht, om zo samen de benoemde thema’s uit te diepen. De discussies en ondersteunende 

Mentimeter- en Mural-resultaten zijn wederom geanalyseerd volgens content coding en open coding, 

om de ruimte voor nieuwe of niet eerder gemaakte observaties ten aanzien van hoe de impact van de 

lerende evaluatie wordt beleefd niet te missen.  

3.3 Validiteit van dit onderzoek 

Interne validiteit  

Om de interne validiteit te borgen zijn er verschillende stappen ondernomen ten behoeve van de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek en methodologische validiteit. Ten eerste is er gebruik gemaakt 

van extended peer reviews door analysestappen telkens terug te leggen onder respondenten en onder 

breder betrokkenen. Zo zijn individuele bevindingen uit de interviews gecontroleerd door de 

respondenten zelf, door korte verslagen terug te sturen met de vraag of respondenten deze willen 

verifiëren. Bevindingen zijn daarna verder getoetst onder een bredere groep betrokkenen tijdens 

focusgroepen. Tijdens deze focusgroepen vond ook een aanvullende verdiepingsslag plaats. 

Ten tweede hebben we rekening moeten houden met het feit dat sommige onderzoekers van deze 

studie al een langere periode betrokken zijn bij de LEN (Klaassen, Verwoerd). Ondanks dat dit 

belangrijke voordelen oplevert (zoals een vergroot begrip voor de specifieke context van Nederlands 

natuurbeleid, bekendheid met het proces van de LEN, het handelen van onderzoekers en bekendheid 

met respondenten en daarmee makkelijker toegang) kan dit mogelijk onderzoeksbevindingen 

vertekenen. Om ons hiertegen te wapenen zijn nieuwe onderzoekers betrokken bij het hele onderzoek 

(Boekhoudt, Brouwers). Eveneens is er zowel een interne als externe klankbordgroep opgericht. De 

interne klankbordgroep (Loeber, Regeer, beiden Vrije Universiteit, Athena Instituut) is erop gericht om 

conceptueel en methodologisch het onderzoek aan te scherpen. De externe klankbordgroep is 

ingericht ter peer review van het onderzoek (Edelenbos, Runhaar, resp. Erasmus Universiteit en 

Universiteit Utrecht). 

Externe validiteit 

Er is gepoogd, middels de enquête en de selectie van respondenten, om bevindingen ten aanzien van 

perspectieven op impact zo breed mogelijk te verzamelen en hier een duidelijk samenhangend beeld 

in te krijgen. Het generaliseren naar alle deelnemers van de LEN is voor deze studie onhaalbaar 

gebleken. Het generaliseren van resultaten naar andere groepen, plaatsen of situaties is geen doel van 

deze studie.   
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4. RESULTATEN 
 

In de resultaten komen vier onderwerpen aan de orde. Eerst gaan we in op de waarde van de lerende 

evaluatie, zoals we deze observeren. Hierna zullen we deze – voor zover dit kan – verklaren met behulp 

van de kwaliteits- en procesprincipes van lerend evalueren. Tot slot reflecteren we kort op de ontstane 

waarde vanuit andere evaluatieaanpakken, en bekijken we welke actuele ontwikkelingen en 

kenmerken in het natuurbeleid uitnodigen tot een voortzetting van een lerende aanpak. 

 

4.1 De waarde van de lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 

Inhoudelijke waarde 

Inhoudelijke waarde ontstaat wanneer de LEN nieuwe inzichten oplevert. Dit kan zowel voor direct 

betrokken deelnemers zijn als voor relatieve buitenstaanders, bijvoorbeeld wanneer lessen verder 

verspreid worden of wanneer niet-deelnemers het eindrapport lezen. Er worden drie niveaus van 

inhoudelijke waarde onderscheiden: eerste-orde leren (bijvoorbeeld kennis over de huidige stand van 

zaken en strategieën in natuurbeleid), tweede-orde leren (dieper begrip en reflectie op onderliggende 

aannamen en eigen perspectieven) en collectief leren (wanneer een gezamenlijke taal wordt 

ontwikkeld en de ambities verder vorm krijgen). De LEN levert inhoudelijke waarde op op het niveau 

van eerste-orde en tweede-orde leren, met name voor (direct betrokkenen van) provincies.  

Inhoudelijke waarde op het niveau van eerste-orde leren zien we ontstaan doordat respondenten 

vinden dat de LEN ook bijdraagt aan kennis over de werking van natuurbeleidsstrategieën en de 

huidige stand van zaken in natuurbeleid (79 en 82% respectievelijk). Provincies geven aan dat de 

aanbevelingen goed aansluiten bij de provinciale beleidspraktijk en scherpte biedt om volgende 

stappen te zetten. Het lerende karakter, met name groepsreviews en workshops als belangrijke 

momenten, draagt volgens respondenten hieraan bij. Zo verwoorden de meeste 

interviewrespondenten hun deelname aan deze momenten als "inspirerend" en "inzichtgevend". De 

inspiratie en inzichten die provincies hebben opgedaan zijn vooral van betekenis geweest voor de 

manier waarop ze naar problemen en ontwikkelingen in natuurbeleid kijken. Respondenten ervaren 

een verbreed perspectief op natuurbeleid, bijvoorbeeld in relatie tot waar natuurbeleid raakt aan 

andere beleidsdomeinen, of bekend raken met andere vormen van vermaatschappelijking dan enkel 

burgerinitiatieven. Ook spreken ze over een vergrootte sensitiviteit voor actuele ontwikkelingen in het 

natuurbeleid, door een vergroot bewustzijn waar andere partijen zich mee bezig houden.  

Inhoudelijke waarde op het niveau van tweede-orde leren zien we terug wanneer respondenten leren 

over het belang van een goede aanknoping met aanpalende beleidsdomeinen (of een integrale 

aanpak). Zo laat de enquête zien dat de belangrijkste conclusies volgens respondenten op het niveau 

van tweede-orde leren liggen (zie tabel 5). Opvallend is dat, zoals beschreven in de paragraaf 

instrumentele waarde, deze lessen beperkt worden vertaald in concrete beleidsaanpassingen. 
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TABEL 5. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES EN BELANGRIJKSTE HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOLGENS RESPONDENTEN (% 

TUSSEN HAAKJES VAN HET TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN) VAN DE ENQUÊTE. DE BEELDEN OVER WELKE CONCLUSIES EN 

HANDELINGSPERSPECTIEVEN ZIJN GEDEELD ONDER RIJK, PROVINCIES EN MAATSCHAPPELIJKE PARTIJEN (VOOR ZOVER 

ZICHTBAAR MET HET BEPERKTE AANTAL RESPONDENTEN IN DE ENQUÊTE). 

 

Belangrijkste conclusies volgens 
respondenten (% van totaal tussen haakjes) 
van de enquête: 

1. De huidige samenhang tussen het 
natuur-, klimaat- en landbouwbeleid 
is niet groot en dit leidt tot minder 
effectiviteit en efficiëntie (55%).  

2. De provincies liggen niet op schema 
met de afronding van het 
Natuurnetwerk voor 2027 (52%). 

 
 
 
 

NB. Overige conclusies gaan over: de 
mate waarin provincies slagen om 
burgers en maatschappelijke partijen 
te betrekken bij natuur, de 
effectiviteit van 
natuurherstelmaatregelen voor 
tijdelijk natuurherstel, het 
investeringsrisico van landbouw- en 
recreatiebedrijven voor natuur, en de 
mate waarin provincies leren van 
ervaringen in natuurbeleid. 

 

Belangrijkste handelingsperspectieven volgens 
respondenten (% van totaal tussen haakjes) van de 
enquête: 

1. Natuurherstel tegelijk aanpakken met anderen 
opgaven zoals klimaat, stikstof, landbouw en 
verstedelijking middels een gebiedsgerichte 
aanpak in een overgangszone met het 
natuurnetwerk is effectief en efficiënt (58%). 

2. Om een integrale aanpak te bevorderen doen het 
Rijk en de provincies er goed aan nieuwe 
afspraken te maken over de samenhang tussen 
natuurherstel en de stikstof-, landbouw-, klimaat- 
en verstedelijkingsopgave (33%).  

 
NB. Overige handelingsperspectieven gaan over: 
het faciliteren van burgerinitiatieven voor het 
vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, 
richtinggevende beleidsdoelen voor het vergroten 
van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en 
de relatie tussen natuur en economie, 
schadeloosstellen van agrarische grondeigenaren 
voor het afronden van het Natuurnetwerk, 
vergroten van lerend vermogen door leren en 
reflecteren systematisch in te bouwen.  

  

 

Desondanks het ontstaan van inhoudelijke waarde in de vorm van eerste en tweede-orde leren is het 

merendeel van de respondenten tegelijk ook kritisch op de mate waarin de inhoudelijke waarde 

ontstaat. Dit valt op verschillende manieren uit te leggen. Ten eerste is er onder de betrokken partijen 

(Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties), maar ook binnen deze groepen, beperkt consensus 

over waar de LEN zich op zou moeten richten. Dit leidt tot verschillende belevingen van de mate van 

inhoudelijke relevantie van het evaluatieonderzoek voor de natuurbeleidspraktijk. Meningen lopen 

bijvoorbeeld uiteen over de mate waarin de aanbevelingen in het eindrapport zich moeten 

concentreren op sec het Natuurpact en de natuuropgave, of juist meer op de verhouding tussen de 

natuuropgave en aanverwante opgaven (zoals klimaat, mobiliteit en stikstof). De aanbeveling dat een 

integrale benadering noodzakelijk is om de NNN te voltooien is door alle respondenten gewaardeerd, 

maar had volgens sommige provinciale actoren verder mogen gaan en meer handvatten mogen bieden 

voor een dergelijke integrale aanpak. Het inbrengen van het thema landbouw, op initiatief van PBL-

WUR, werd dan ook door de meeste betrokkenen gewaardeerd. Tegelijk geven dezelfde respondenten 

aan dat de LEN "nog steeds een evaluatie van Natuurpact is", en dus binnen deze kaders dient te blijven 

zodat de aandacht voor natuur in gebieden waar geen sprake is van een meervoudige opgave niet 

verloren gaat. Met name Rijksrespondenten lijken geen groot voorstander van het verschuiven van de 

focus naar integraal werken als dé oplossing voor het NNN. Zij menen dat dit de voortgang van het 

NNN mogelijk afremt, omdat integraal werken nieuwe moeilijkheden met zich kan meebrengen. Dit 

mag geen reden zijn voor het niet tijdig halen van de realisatiedoelstellingen. Dus, een sterke(re) 
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aanknoping van de LEN met aanpalende beleidsdomeinen biedt kansen voor tweede-orde leren, maar 

is het zaak dit op een manier te doen die niet tornt aan een tijdige realisatie van de doelstellingen.  

Ten tweede zijn sommige provinciale respondenten van mening dat het niet behandelen van de 

decentralisatie als thema een gemiste kans is in de LEN. Volgens hen zijn verschillende aspecten van 

de decentralisatie namelijk nog niet goed geregeld en is er behoefte te leren over hoe decentrale 

governance maar met centrale afstemming in te regelen valt. Eén voorbeeld hiervan is dat ondanks de 

decentralisatie van het natuurbeleid de noodzaak van een landelijke eenduidige monitoring overeind 

is gebleven. Een dergelijke monitoringsmethode is tot nu toe niet (voldoende) ontwikkeld en dus blijft 

er ook behoefte aan een centrale coördinerende functie om monitoringsstrategieën op elkaar af te 

stemmen. Dat is er, hoewel provincies samenkomen om hieraan te werken, nog onvoldoende. De 

meeste respondenten zien PBL-WUR als de juiste partij en de LEN als een uniek platform om dergelijke 

vraagstukken aan de orde te stellen.  

Ten derde heeft het Rijk en een aantal maatschappelijke partijen behoefte beter te begrijpen wat er 

precies gebeurd bij provincies en hoe dit bijdraagt aan de voortgang in natuurbeleid. Zij zien een aantal 

kansen voor de LEN om hier meer inzicht in te verschaffen. Zo kan de lerende evaluatie meer laten zien 

over hoe en wat provincies precies leren (zie de paragraaf ‘instrumentele waarde’). Een andere manier 

is om de verschillen tussen provincies meer uit te lichten in de LEN. Nog een methode die veel 

genoemd is is het inzichtelijk maken van de door provincies gemaakte kosten, of zelfs een kosten-

batenanalyse. Om verschillende redenen (zowel politiek als methodologisch) is in de tweede LEN nog 

geen kostenvergelijking of kosten-batenanalyse gedaan. De intentie is er om hier in LEN 3 meer 

aandacht aan te besteden. 

Uit voorgaande punten blijkt dat de behoeften ten aanzien van inhoudelijke waarde enigszins uit elkaar 

liggen tussen de verschillende actorgroepen. Over het algemeen constateren we echter dat, hoewel 

zowel eerste-orde als tweede-orde leren plaatsvindt, er behoefte is aan een bredere kijk op 

natuurbeleid met concrete handvatten hiervoor, en aandacht voor de bestuurlijke organisatie ervan. 

Een vraag die hier bijvoorbeeld bij past, is of de juiste mensen, in de juiste organisationele of 

bestuurlijke laag, betrokken zijn, op het juist moment. Afhankelijk van welke blik op leren men neemt 

zou zelfs nog gesteld kunnen worden dat van echt tweede-orde leren geen sprake is voor zover 

getrokken lessen niet direct vertaald worden naar bijvoorbeeld aangepaste sturingsvormen of 

aangepaste beleidsmaatregelen. Het ervaren gebrek aan concrete handvatten waarmee betrokkenen 

tweede-orde lessen in de praktijk kunnen brengen wordt daarom verder besproken onder 

instrumentele waarde.  

Instrumentele waarde 

De LEN is van instrumentele waarde wanneer actoren inzichten, bevindingen of aanbevelingen direct 

gebruiken in bestaand of nieuw beleid en projecten. Manifestaties van instrumentele waarde kunnen 

langer op zich laten wachten dan die van andere waarden (dit wordt ook wel een 'time lag' genoemd). 

Op nationaal niveau is de LEN van instrumentele waarde geweest voor de invulling van het nieuwe 

Programma Natuur. Volgens zowel Rijks- als provinciale respondenten zijn de aanbevelingen van de 

LEN overgenomen en gebruikt als ruggengraat van dit nieuwe programma. 

Op provinciaal niveau lijkt de instrumentele waarde lager. Dit zien we op verschillende manieren. Ten 

eerste geven provincies vooral aan dat abstract leren (zoals een vergrote sensitiviteit ten aanzien van 

natuurproblemen of -ontwikkelingen; zie de paragraaf over inhoudelijke waarde) helpt in de vorming 

en invulling van nieuwe projecten. Echter, niet vaak wordt specifiek aangegeven dat lessen, abstract 

of concreet, bijdragen aan het inzetten van een nieuwe koers of bijsturen van de bestaande. Ten 
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tweede blijkt dat provincies moeite hebben met de minder ‘meetbare’ ambities vermaatschappelijking 

en natuur en economie, waarvoor de doelen in zekere zin nog in beweging zijn. Hoewel provincies hier 

op leren, zijn de ambities nog ongrijpbaar en hebben provincies moeite met expliciet te maken wat ze 

met deze ambities beogen en hoe dit moet worden aangevlogen. In sommige gevallen is er ook geen 

duidelijke trekker, wat ontwikkeling op deze ambities belemmert. Ten derde, zien we dat provincies 

een grote behoefte hebben aan concrete handelingsperspectieven over hoe integraal gewerkt kan 

worden aan natuurbeleid. Een vraag die in de context van deze observaties aandacht verdient is of op 

provinciaal niveau de juiste mensen betrokken zijn. Bestuurders hebben namelijk een betere positie 

dan ambtenaren, wier sectorale positie en invloedssfeer hier niet altijd goed op aansluit, om tweede-

orde lessen om te zetten in concreet beleid en de koers bij te sturen. Echter, bestuurders zijn minder 

actief betrokken geweest in de LEN 2. 

De instrumentele waarde voor provincies ligt dus - voor zover zichtbaar - weinig op het strategische 

niveau. Dit roept de vraag op of de handelingsperspectieven de juiste mate van concreetheid en de 

juiste mate van abstractie (uitvoerend of meer strategisch) kunnen bieden aan provincies om verder 

te komen met het natuurbeleid, en de vraag of de juiste beleidsactoren - de beleidsactoren die op 

strategisch niveau de beslissingen kunnen maken - voldoende betrokken zijn om de bevindingen van 

de LEN te laten doorwerken. Een andere vraag komt op naar aanleiding van het beeld wat onder 

sommige respondenten leeft, namelijk dat provincies er naar neigen om vast te houden aan hun eigen 

strategieën, ook wanneer lessen uit de LEN alternatieven kunnen bieden. Dit wekt (naast eerder 

genoemde vragen) de indruk dat het leren te vrijblijvend is en niet alle aanbevelingen uit de LEN 

opgepakt worden en dat er mogelijk sprake is van padafhankelijkheid en beperkt lerend vermogen bij 

provincies. Dit vergt nader onderzoek.  

Affectieve waarde 

De LEN wordt door alle respondenten sterk gewaardeerd, hetzij op verschillende manieren. Het proces 

wordt gewaardeerd en ervaren als iets dat energie oplevert, door de interactie in het onderzoek en 

door onderhoudende bijeenkomsten. Daarnaast waarderen provincies, net als in de LEN 1, de 

interactie met collega’s van andere provincies die door de LEN mogelijk wordt gemaakt en ervaren zij 

opluchting wanneer blijkt dat hun collega’s tegen dezelfde uitdagingen aanlopen als zijzelf. De 

affectieve waarde die hieruit ontstaat wordt door sommigen als een waarde op zichzelf gezien en door 

anderen als ten dienste van andere waarden als inhoudelijk en strategisch. Met betrekking tot de 

bevindingen waarderen met name provincies, maar ook een aantal maatschappelijke partijen, vooral 

de goede aansluiting van het onderzoek met de beleidspraktijk omdat dit bijdraagt aan inhoudelijke 

waarde.  

Wanneer affectieve waarde door respondenten als ondersteunend aan andere waarden wordt gezien 

gaat dit hand in hand met het beeld dat de LEN voornamelijk direct moet bijdragen aan natuurbeleid. 

Respondenten die affectieve waarde in zichzelf als van waarde zien, zien de LEN aanvullend als een 

platform om gezamenlijk, tussen provincies onderling en met andere partijen, te leren en natuurbeleid 

te verbeteren. Het constructieve gesprek wordt hierbij bijzonder gewaardeerd en als zeer belangrijk 

ervaren voor het verbeteren van natuurbeleid, mede vanwege de complexiteit die maakt dat het 

moeilijk is ‘schuldigen’ aan te wijzen wanneer dingen niet goed gaan.  

Netwerkwaarde 

Netwerkwaarde ontstaat wanneer deelnemers ervaren dat hun professionele netwerk zich uitbreidt 

of versterkt wordt en zij dit toeschrijven aan bijeenkomsten, workshops en andere manieren van 

betrokkenheid bij de LEN. Tijdens de LEN 1 werd netwerkwaarde zeer gewaardeerd door respondenten 

(Verwoerd et al., 2017). Uit de enquête blijkt dat respondenten in de LEN 2 ook ervaren dat deze 
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periode heeft bijgedragen aan het vergroten van het professionele netwerk (74%) en versterken van 

bestaande relaties versterkt (61%).  

Respondenten zien ook netwerkwaarde op verschillende wijzen. Zij geven aan netwerkwaarde als een 

belangrijke ondersteunende, en soms randvoorwaardelijke, factor te zien voor het ontstaan van 

inhoudelijke waarde. Respondenten ervaren bijvoorbeeld dat de gesprekken met andere partijen 

bijdragen aan hun eigen leren over natuurbeleid. Er ontstaat daardoor bovendien vergroot begrip voor 

andermans perspectieven op natuurbeleid, en is daarmee ook van betekenis voor het ontstaan van 

affectieve waarde. Dit bleek ook het geval tijdens de LEN 1 (Verwoerd et al., 2017). Respondenten 

onderstrepen dus het belang van interactie met verschillende actoren in het natuurbeleid voor zowel 

affectieve, netwerk en inhoudelijke waarde.  

Voor anderen heeft netwerkwaarde waarde in zichzelf, en heeft het soms zelfs strategische waarde. 

Een verbijzondering van netwerkwaarde is namelijk het verbeteren van bestaande relaties. Dit is met 

name interessant wanneer we de relatie tussen de Rijksoverheid en de provincies onder de loep 

nemen, aangezien de relatie tussen deze twee partijen historisch gezien gespannen is geweest. Deze 

spanning was één van de motivaties voor een lerende aanpak in deze evaluatie, om zo op constructieve 

wijze samen te kunnen leren over het gedecentraliseerde natuurbeleid (Folkert et al., 2018). Zowel 

onderzoekers als respondenten in dit onderzoek ervaren dat deze spanningen nog aanwezig zijn. In de 

interviews zien we dat zowel Rijk als provincie vindt dat de LEN bijdraagt aan het constructieve gesprek 

tussen Rijk en provincies. De vraag is nog wel in hoeverre dit constructieve gesprek zich doorvertaalt 

in vergroot vertrouwen tussen deze partijen. De enquête laat namelijk zien dat respondenten 

gematigd positief zijn over de vraag of de LEN bijdraagt aan vergroot vertrouwen tussen Rijk en 

provincie. De meesten van Rijk en provincie waren het namelijk enigszins eens met deze stelling, maar 

bijna evenzoveel waren neutraal over deze stelling (10% was het enigszins oneens met de stelling).  

Strategische waarde 

We kijken naar strategische waarde zowel binnen provincies als tussen provincies en Rijk. Strategische 

waarde ontstaat wanneer respondenten de lerende evaluatie gebruiken in discussies, om aandacht op 

te roepen voor een bepaald beleidsonderwerp, ter legitimatie of ter overtuiging. Waar de strategische 

waarde in de LEN 1 groot was, zien we dat de LEN 2 over het algemeen minder strategisch van waarde 

is. Dit terwijl de meeste respondenten de strategische waarde van de evaluatie als de belangrijkste 

waarde beschouwen.  

Binnen provincies zien we dat de strategische waarde beperkt is. Provinciale respondenten geven aan 

dat het moeilijk is om inzichten die zij hebben opgedaan uit de LEN te verspreiden in de eigen 

organisatie en de LEN te gebruiken op politiek niveau. Dit komt volgens hen doordat de lessen uit de 

workshops zeer contextspecifiek of juist erg abstract zijn, waardoor zij moeite hebben deze lessen zelf 

actief te delen. Daarbij zijn de lessen vooral interessant voor de uitvoeringspraktijk, en dus voor een 

beperkte groep collega’s. Wat betreft de agenderende functie van de LEN zien we dat, hoewel de LEN 

bij sommige provinciale natuurafdelingen aanleiding heeft gegeven om zaken intern te bespreken, de 

resultaten erop wijzen dat het niet vanzelfsprekend is dat de LEN op de agenda staat in provincies. Het 

is ook niet vanzelfsprekend dat het rapport aandacht heeft bij provinciale collega’s of zelfs bij de 

Provinciale Staten als het eenmaal is verschenen.  

Voor het Rijk is de strategische waarde eveneens beperkt. Hoewel er aandacht is voor de LEN 2 op 

Rijksniveau (zo zijn de bevindingen gepresenteerd door PBL middels een technische briefing aan de 

Tweede Kamer), zijn er geen vragen uit de Tweede Kamer geweest naar aanleiding van het 

eindrapport. Wel zijn er eerder gesprekken geweest onder Kamerleden over wat het Rijk kan doen om 
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bij te dragen aan het doelbereik en wat voor afspraken er gemaakt kunnen worden met provincies (zie 

e.g. Eerste Kamer, 2018; Tweede Kamer, 2018). Doordat de voortgang van de realisatiedoelstellingen 

nog te wensen overlaat, leeft het beeld dat de evaluatie te vriendelijk en te vrijblijvend ten aanzien 

van provincies is. Dit roept vragen op over wat provincies precies doen met de inzichten uit de 

evaluatie. Vooralsnog leidt deze roep om verantwoording niet tot druk vanuit LNV om het lerende 

karakter te verminderen. Zij verwachten wel dat de lerende evaluatie op een bepaalde manier 

tegemoet moet gaan komen aan de vraag naar meer verantwoording en effectiviteit van het beleid. 

De LEN is immers, zo zien zij, een instrument om de doelen uit het Natuurpact verder te helpen. 

Overigens vinden niet alleen respondenten vanuit het Rijk dat de evaluatie strenger mag; ook vanuit 

provincies delen dit beeld.  

Zoals benoemd onder de paragraaf ‘netwerkwaarde’ constateren we dat het verbeteren van relaties 

van belangrijke strategische waarde van de LEN is voor sommige partijen. Dit geldt met name voor 

provincies. Voor hen is de constructieve interactie tussen Rijk en provincies in de LEN belangrijk 

geweest om gezamenlijk verder te werken aan het nieuwe Programma Natuur. 

4.2 Verklaring van de ontstane waarde  
We pogen de ontstane waarde te verklaren met behulp van interne factoren en externe factoren. 

Interne factoren zijn factoren waar onderzoekers op hebben gestuurd, namelijk de vier 

kwaliteitscriteria uit PBL’s kwaliteitsvisie (legitimiteit, relevantie, onafhankelijkheid en 

geloofwaardigheid) en de procesprincipes voor lerend evalueren die helpen om deze kwaliteitscriteria 

te borgen. Externe factoren zijn autonome ontwikkelingen of situaties waar de onderzoekers geen (of 

weinig) invloed op kunnen uitoefenen, maar die op basis van de interviews met respondenten wel 

invloed hebben gehad op de gerealiseerde waarde van de LEN. 

Legitimiteit 

De onderzoekers beogen legitimiteit te verwerven door het betrekken van verschillende stakeholders 

in het natuurbeleidsveld en interactie tussen de stakeholders en tussen onderzoekers en stakeholders 

te verzorgen (procesprincipe lerend evalueren: stakeholderdiversiteit en -betrokkenheid). Net als in 

de LEN 1 zijn gremia hiervoor de verzoekersoverleggen en de overleggen met werkgroep natuurbeleid 

voor inhoudelijke afstemming, en de bredere workshops en groepsreviews. In navolging van de 

aanbeveling dat stakeholderdiversiteit vergroot dient te worden is er in de LEN 2, op initiatief van PBL, 

de Maatschappelijke Klankbordgroep toegevoegd aan het project. Bestuurders zijn minder goed 

betrokken geweest, blijkens het gegeven dat er minder contactmomenten geweest tussen 

onderzoekers en bestuurders.  

Respondenten ervaren de LEN in het algemeen als legitiem: over het algemeen zijn de juiste partijen 

goed betrokken en PBL-WUR wordt als de juiste partij gezien om deze evaluatie uit te voeren. De 

betrokken partijen zijn over het algemeen tevreden met de mate van hun eigen betrokkenheid (63% 

van de respondenten in de enquête). De betrokkenheid van een diverse set aan stakeholders wordt 

daarnaast als zeer belangrijk en relevant ervaren voor het draagvlak en de inhoudelijke kwaliteit van 

de bevindingen van de evaluatie. Op deze manier draagt legitimiteit bij aan strategische en 

inhoudelijke waarde. 

Bij sommige groepen was de betrokkenheid niet optimaal of efficiënt, in de ogen van betrokkenen. 

Ten eerste ziet een deel van de respondenten dat de betrokkenen vanuit provincies voornamelijk van 

natuurafdelingen komen en zien zij kansen om dit te verbreden door niet-natuur afdelingen van 

provincies en de landbouwsector beter aan te laten haken. Ten tweede is het betrekken van burgers 

in de LEN niet optimaal, hoewel respondenten enigszins verdeeld zijn over of deze groep dan meer 
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betrokken moet zijn: een groot deel vindt burgers ondervertegenwoordigd, maar men betwijfelt of de 

LEN de juiste plek is om hen op een goede manier te betrekken bij natuurbeleid in het algemeen. Ten 

derde blijkt dat de wijze waarop met name maatschappelijke partijen betrokken worden beter kan. De 

opzet van de MKGB was goed, maar waren er verschillende zaken die leden van deze klankbordgroep 

beperkte in het geven van input. Zo ervoeren veel deelnemers dat zij net te laat in het proces werden 

meegenomen, namelijk toen de onderwerpen en vragen al vast lagen. Het was daardoor niet duidelijk 

wat er met hun input gebeurde. Daarnaast was het inhoudelijk reageren op stukken praktisch gezien 

een struikelpunt voor een aantal deelnemers. Stukken werden gezien als lijvig en MKGB-deelnemers 

ervoeren dat er niet altijd voldoende tijd was om de stukken door te lezen. Bij een aantal deelnemers 

was het ook een probleem dat zij meer op individueel niveau betrokken waren (en niet op 

organisatieniveau), waardoor zij tijd en kennis tekort kwamen om voldoende inhoudelijk op stukken 

te reageren.  

Daarnaast ontstaat het beeld dat niet bij alle provincies de Provinciale Staten goed betrokken zijn 

geweest, hoewel hier beperkt over is gesproken door respondenten. Volgens respondenten is de 

lerende evaluatie niet naar alle twaalf de Provinciale Staten gegaan, ondanks dat is afgesproken dat 

beleidsbetrokkenen (vertegenwoordigers van verzoekers) dit door communiceren. Tevens ervoeren 

de onderzoekers moeite om provinciale bestuurders te betrekken, mede door de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten ten tijde van de evaluatie. Overigens is het minder intensieve contact een bewuste 

keuze geweest. Dit heeft volgens onderzoekers geen afbreuk gedaan aan de landing van resultaten 

waar onderzoekers voor vreesden. Wel heeft dit volgens hen geleid tot minder lerend vermogen bij 

bestuurswisselingen; zo werd een leersessie op het laatste moment geschrapt door politieke 

turbulentie in het stikstofdebat. 

Opvallend is dat, wanneer we het hebben over het afstemmen op een brede groep betrokkenen, we 

zien dat onder respondenten het beeld leeft dat het betrekken van partijen heeft geleid tot een 

verwaterde boodschap (hoewel respondenten zien dat niet per definitie zo hoeft te zijn). 

Respondenten zien graag dat het LEN-rapport een strengere of meer eenduidige boodschap geeft, die 

de urgentie van het werken naar de doelen benadrukt. Er is groot vertrouwen in PBL-WUR (zie 

kwaliteitsprincipe onafhankelijkheid en geloofwaardigheid) om hen deze rol toe te kennen. Dit geldt 

tevens voor het opnemen van thema’s die volgens de onderzoekers relevant worden geacht, zoals we 

gezien hebben met het latere inbrengen van het thema landbouw - op initiatief van PBL-WUR zelf en 

hierdoor gefinancierd. 

Het vertrouwen in PBL-WUR voor een steviger rol wordt gevoed door het positieve beeld van 

respondenten over de positie en rol van PBL-WUR in de LEN. Zij beschouwen PBL-WUR als een 

gezaghebbende partij op het terrein van natuur(beleid) en aanpalende beleidsdomeinen. Daarnaast 

zien zij PBL-WUR als de juiste partij om deze evaluatie uit te voeren vanwege de expertise en vanwege 

de onafhankelijke positie en nationale kennisrol. Dit draagt bij aan strategische waarde. 

Relevantie 

Onderzoekers pogen op verschillende manieren de relevantie van het evaluatieonderzoek te borgen: 

door aan te sluiten op de beleidspraktijk en responsief te zijn naar de behoeften die er leven in de 

praktijk (procesprincipe: afstemming tussen beleidspraktijk en evaluatieonderzoek), door tussentijdse 

bevindingen terug te koppelen en aan te scherpen tijdens workshops en groepsreviews 

(procesprincipe: lerend beleidsnetwerk) en door het onderzoek interdisciplinair in te richten 

(procesprincipe: kennisintegratie). Vanuit de onafhankelijke rol die het PBL als planbureau heeft, is ook 

besloten om ten gunste van de relevantie landbouw aan boord te nemen. 
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De relevantie van het rapport wordt door verschillende partijen op verschillende manieren ervaren. 

Met name de provincies voelden de aansluiting van de aanbevelingen bij (vragen uit de) praktijk, wat 

bijdraagt aan inhoudelijke en instrumentele waarde (dit laatste met name op provinciaal 

uitvoeringsniveau). Echter, zoals besproken in de paragraaf ‘inhoudelijke waarde’, is de lerende 

evaluatie minder relevant voor het strategische niveau van provincies, omdat er nog een grote 

behoefte is aan concrete handvatten voor integraal werken. De lerende evaluatie is ook minder 

relevant voor de partijen die goed inzicht willen krijgen in wat afzonderlijke provincies doen. De 

lerende evaluatie was vooral voor het Rijk en een aantal maatschappelijke partijen onvoldoende 

verantwoordend: er wordt geen inzicht of vergelijking gegeven in de ‘prestaties’ van individuele 

provincies, geen inzicht in kosteneffectiviteit, en geen kosten per provincie. Volgens de provincies zelf 

mag de boodschap van de lerende evaluatie ook ‘strenger’. Als het rapport de urgentie voor het 

ondernemen van actie sterker weergeeft denkt men dat dit de relevantie van het rapport verhoogd. 

Het zijn met name de respondenten die de lerende evaluatie in de eerste plaats zien als een middel 

om verder te komen met natuurbeleid die meer ontevreden zijn ten aanzien van de relevantie. Andere 

respondenten denken dat de LEN beperkt is in de mate van doorwerking, door de inherente context 

van sectoraal en verkokerd natuurbeleid, waarin de afgelopen jaren natuurbeleid vaak als 

‘belemmering’ wordt neergezet tegenover andere opgaven als extensivering van de landbouw, wonen 

en de duurzame energiebehoefte. Hier gaan we nader op in onder de paragraaf ‘externe factoren’. 

Tevens gaan we op het eind van dit rapport in op de manier hoe onderzoekers mogelijk om kunnen 

gaan met de afstemming tussen de beleidspraktijk en het onderzoek, temidden van deze verschillende 

perspectieven. 

Het ondersteunen van een lerend beleidsnetwerk door het organiseren van de bijeenkomsten is als 

zeer positief ervaren door alle partijen (inclusief het Rijk) en heeft gezorgd voor affectieve, netwerk, 

inhoudelijke en instrumentele waarde. Echter, we hebben ook gezien dat het niet helder wordt wat 

provincies concreet doen met de lessen die zij geleerd hebben. Dit is zowel een kennisbehoefte onder 

betrokkenen van het Rijk als een mogelijkheid om verdere ondersteuning te bieden voor een lerend 

beleidsnetwerk, omdat met het volgen van de lessen helderder wordt wat voor type lessen opgepakt 

kunnen worden.  

Volgens respondenten draagt de interdisciplinaire aanpak bij aan de relevantie en bruikbaarheid van 

het evaluatieonderzoek, en dus aan het verhogen van inhoudelijke en instrumentele waarde. De 

interdisciplinaire aanpak zorgt tevens voor het aanschuiven van andere partijen, en dus voor 

netwerkwaarde. Voor een interdisciplinaire aanpak is kennisintegratie in het team van groot belang. 

Hier is, zeker in vergelijking met de LEN 1, sterk op ingezet in de LEN 2, onder andere door het instellen 

van gezamenlijke schrijfweken om gezamenlijk het verhaal te schrijven. Echter, er is ook ervaren dat 

dit uitdagend blijft, met name op methodologisch vlak. Dit was bijvoorbeeld het geval met het 

verbinden van ecologisch onderzoek en het onderzoek naar provinciale beleidsstrategieën. Zo waren 

landelijke ecologische cijfers moeilijk te koppelen aan het casusonderzoek omdat deze niet 

representatief zijn op lokaal niveau, of omdat goede cijfers niet beschikbaar zijn door een time lag 

tussen de situatie waarop de cijfers betrekking hebben en het handelen in het nu. Wel is dit volgens 

de onderzoekers in de LEN 2 beter gegaan dan in de LEN 1. 

Het onderdeel lerend vermogen zag zich eveneens methodologische en conceptuele uitdagingen 

geconfronteerd. Hoewel er een vraag van provincies was over hoe zij leren, bleek dat onderzoekers in 

de praktijk te weinig toegang hadden tot wat er gebeurde in het leren, bijvoorbeeld bij het leernetwerk 

van de provincies (het leernetwerk was toen nog te nieuw volgens provincies). De beslissing om aan 

te sluiten bij de casusonderzoeken heeft gezorgd voor voortgang, maar bracht ook nieuwe uitdagingen 

met zich mee wat betreft aansluiting. Mogelijk was er meer uit dit onderdeel gehaald als gekozen was 
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voor een andere casuïstiek, met een andere type betrokken ambtenaren. Als bijvoorbeeld ambtenaren 

op een strategischer niveau waren aangesloten, die mogelijk meer inzetten op leren in de organisatie, 

had dit tot duidelijker beelden kunnen leiden. De conceptuele zoektocht van het onderdeel lerend 

vermogen is wel uitgemond in een gezamenlijke taal over leren en lerend vermogen in het LEN-team 

en gezamenlijke conclusies. Op deze uitdagingen zijn dus wel successen geboekt waarop kan worden 

voortgebouwd in het opzetten van de LEN 3.   

Geloofwaardigheid 

Om geloofwaardigheid te borgen houden de onderzoekers het onderzoeksproces transparant en 

navolgbaar in lijn met wetenschappelijke kwaliteitsprincipes. Daarnaast is er veel gestuurd op het 

creëren en versterken van vertrouwen, bijvoorbeeld middels het principe ‘verrassingsvrij werken’. 

Respondenten ervaren PBL-WUR als een geloofwaardige partij, mede dankzij de professionele 

organisatie van de bijeenkomsten, zowel de overleggen als de grotere sessies, en de transparantie van 

het onderzoek, mede dankzij de eind- en achtergrondrapportages. Deze rapportages maken ook dat 

respondenten het onderzoek zien als een onderzoek van hoge wetenschappelijke kwaliteit. De 

geloofwaardigheid van het onderzoek komt ten goede aan inhoudelijke, instrumentele en strategische 

waarde. Niet alleen op organisatieniveau wordt PBL-WUR gewaardeerd, maar ook op het niveau van 

individuele onderzoekers. Veel respondenten benoemen de persoonlijk prettige ervaringen die zij 

hebben gehad met de betrokken onderzoekers in de bijeenkomsten, zo worden ze omschreven als 

professioneel en met een open houding naar verschillende perspectieven. Deze professionaliteit en 

betrokkenheid van de onderzoekers heeft bijgedragen aan het ontstaan van affectieve en 

netwerkwaarde. 

In vergelijking met de beginfase van de LEN constateren we dat het vertrouwen zich sterk heeft 

ontwikkeld. Tijdens de eerste periode was de LEN nieuw, en spannend, voor provincies; de 

decentralisatie van het natuurbeleid was vers en provincies waren bezorgd om op hun prestaties 

afgerekend te worden door het Rijk. Deze spanning gaf echter, zo ervoeren onderzoekers en 

respondenten, juist ook urgentie om met de LEN mee te doen. Er hing immers wat vanaf. De LEN 2 zou 

een terugblikkend karakter krijgen, wat - zo was de gedachte - voor (nog) meer verantwoording en 

spanning zou kunnen zorgen. Dit is echter niet het geval geweest; deze periode is als minder spannend 

ervaren. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de inspanningen van onderzoekers, die tijdens 

de beide evaluatieperioden ingezet hebben op vertrouwen creëren en borgen. 

Wat hiermee enigszins op gespannen voet staat, is dat voor sommigen de geloofwaardigheid van de 

LEN wel degelijk onder druk staat. De LEN 2 wijst er op dat er (nog altijd) weinig vooruitgang gemaakt 

wordt in het natuurbeleid en de doelrealisatie nog steeds niet op peil is, maar ondertussen is het beeld 

van de LEN 2 zelf onder betrokkenen grosso modo wel positief. Het lijkt deze combinatie die voor 

sommigen af doet aan de geloofwaardigheid van de LEN. We zien echter dat er verschillende beelden 

zijn, zijn ontstaan of zijn verschoven over wat de LEN is – wat haar rol is in het natuurbeleid, en welk(e) 

doel(en) ze dient. Mogelijk is er een samenhang in de mate waarin er vertrouwen is in de LEN en de 

geloofwaardigheid die haar wordt toegekend enerzijds, en de betekenis in termen van bijvoorbeeld 

rol en doel die wordt gegeven aan de LEN anderzijds. Hier komen we later op terug. 

Onafhankelijkheid 

PBL-WUR bewaakt haar onafhankelijkheid op verschillende manieren, zoals ook toegelicht in het 

theoretisch kader. PBL-WUR bepaalt eigenstandig de onderzoeksmethodiek en schrijven zij 

eigenstandig de conclusies. Dit wordt intern gecontroleerd op kwaliteit middels de interne stuurgroep 

en seminars en extern via onafhankelijke wetenschappelijke reviews. Aangezien lerend evalueren 

intensieve en frequente interactie vraagt tussen onderzoekers en beleidsmakers zijn er aanvullende 
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strategieën: zo worden rollen tussen beide partijen van tevoren vastgelegd en houdt het team 

bijvoorbeeld een logboek bij met inhoudelijk gemaakte keuzes om achteraf hierop terug te kijken. Een 

concreet voorbeeld van hoe de onafhankelijkheid van PBL-WUR tot uiting kwam in de LEN 2 is de 

(latere) keuze om de relatie tussen landbouw en natuur op te nemen in de evaluatie, ondanks dat dit 

niet van tevoren in het verzoek naar voren kwam. De onderzoekers vonden dit thema dermate 

belangrijk dat zij op eigen initiatief en met financiering van de eigen organisatie dit hebben 

opgenomen. Overigens werd deze keuze later door vrijwel alle respondenten erg gewaardeerd. 

Er wordt door de betrokken partijen niet getwijfeld aan de onafhankelijkheid van PBL-WUR. Dit draagt 

bij aan meerdere waarden. De onafhankelijke positie van PBL-WUR is volgens alle partijen cruciaal om 

ruimte te maken voor verschillende partijen en open te staan in het proces. Omdat dit bijdraagt aan 

het verbeteren van het proces, de relaties en het netwerk, en de inbreng van verschillende typen 

stakeholders, draagt de onafhankelijke positie van PBL-WUR in de ogen van respondenten bij aan het 

ontstaan van waarde (affectieve, netwerk en inhoudelijke waarde). Daarnaast is de onafhankelijke 

positie randvoorwaardelijk voor de strategische waarde van het rapport en de evaluatie, omdat het 

nodig is dat een onafhankelijke partij weergeeft hoe het natuurbeleid ervoor staat en wat er nog nodig 

is. 

Externe factoren 

Diverse externe factoren en ontwikkelingen hebben invloed gehad op enerzijds het ontstaan en 

anderzijds het uitblijven van de waarde van de LEN. Ten eerste zien we dat de LEN (en breder getrokken 

natuurbeleid) net als vele andere domeinen spanningen ervaart door de sectorale organisatie van 

beleid. Op het moment wordt deze spanning ervaren doordat natuur vaak vooral als belemmering 

wordt gepositioneerd voor de voortgang van andere dossiers, zoals woningbouw, wegenbouw en 

landbouw, in plaats van als eigenstandige opgave of een entiteit met intrinsiek bestaansrecht. Volgens 

sommige respondenten vormt dit een risico voor het huidige natuurbeleid en de voortgang ervan, 

omdat het niet helpt in de legitimering van de huidige aanpak. De LEN concludeert dat een meer 

integrale aanpak nodig is en dit wordt herkend door betrokkenen; op ambtenarenniveau wordt dit 

belangrijk bevonden maar moeilijk naar te handelen, op bestuurdersniveau werd de conclusie ook 

goed herkend. De vraag is wel hoeveel ruimte er is om dit te op te pakken de komende jaren. Een 

doorbraak in sectoraal beleid vraagt intensieve verandering en commitment op verschillende 

overheids- en bestuurslagen (en domeinen).  

Daarbovenop komt de commotie rond stikstof die er is geweest de afgelopen jaren, naar aanleiding 

van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019. De 

invloed van het stikstofdossier op de lerende evaluatie en de impact die evaluatie heeft is niet 

éénduidig. Hoewel de Raad van State-uitspraak aanleiding gaf voor het nieuwe Programma Natuur, 

zijn de bevindingen en aanbevelingen van de LEN 2 opgenomen in dit Programma. Zo is de evaluatie 

van instrumentele waarde geweest. Echter, zorgt het stikstofdossier ook voor een nauwere blik op 

natuur, namelijk alleen de natuur in de Natura2000-zones die onder druk staan door stikstof. Het risico 

hiervan is dat andere natuur én de verbrede ambities de aandacht verliezen. In elk geval heeft het 

stikstofdossier capaciteit en aandacht opgeslokt van ambtenaren en bestuurders betrokken bij natuur.  

De bestuurlijke context van het natuurbeleid speelt ook een rol in het verklaren van de ontstane 

waarde. Ten eerste ligt een mogelijke verklaring voor de constatering dat provincies moeite hebben te 

leren over de abstractere ambities omdat zij hier niet goed verder mee komen, in een nieuwe rol die 

provincies hebben gekregen. Hier lijken sommige provincies nog te moeten wennen aan een rol van 

uitvoeringsorganisatie naar beleidsontwikkelaars, doordat blijkt dat het binnen provincies moeilijk 

blijft om de abstractere ambities te concretiseren en hier structureel op in te zetten. Een verklaring 
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voor zaken die tussen provincies onvoldoende lopen, zoals bijvoorbeeld een monitoringssystematiek 

die nog onvoldoende gezamenlijk en éénduidig is, ligt in de regelmatig gebrekkige samenwerking 

tussen provincies. Dit wordt ook door henzelf herkend. Bovendien houden sommige provincies graag 

vast aan de eigen manier van doen om de eigen identiteit te behouden, volgens een aantal 

maatschappelijke partijen.  

Het verschil tussen provincies en het Rijk in hoe de lerende evaluatie en natuurbeleid verder moet 

gaan, waarbij de provincies neigen naar meer integraal en het Rijk focus wil behouden op sectorale 

voortgang, kan voortvloeien uit de rol en taakopvatting in het natuurbeleid en het Natuurpact. Met de 

decentralisatie van natuurbeleid is de verantwoordelijkheid voor natuurbeleid bij provincies komen te 

liggen; dit heeft baat bij integrale benaderingen. De verantwoordelijkheid voor sectorale voortgang 

van internationale en Europese afspraken (e.g. de VHR) ligt wel bij het Rijk. Hier vindt ook sterke 

(sectorale) verantwoording op plaats.  

Een verklaring voor het weinige zicht wat er is op hoe provincies omgaan met lessen kan liggen in 

voorgaande genoemde aspecten, maar daarnaast weten we ook dat het leren in overheden slecht 

geïnstitutionaliseerd is (Schulz, 2020). Dit betekent dat, waar verantwoordingslijnen sterk en 

gestructureerd zijn, leren onder de radar blijft, onzichtbaar, maar mogelijk ook sneller vergeten in de 

organisatie.  

Dan, tot slot, kan een mogelijke verklaring voor het belang van een constructieve aanpak, benadrukt 

door veel respondenten, liggen in de historische gespannen relaties tussen Rijk en provincies (en 

mogelijk andere partijen). Dat deze relaties beter worden wordt dan ook graag toegewezen aan de 

lerende aanpak door respondenten. LNV staat echter onder druk om een meer verantwoordende 

evaluatie te borgen, waarin de voortgang inzichtelijker is en met aanknopingspunten hoe deze te 

versnellen. Dit is potentieel een risico voor het lerende karakter van de derde LEN-periode.  

4.3 Reflectie op de waarde van de LEN in relatie tot andere evaluatieaanpakken 
Hoe verhoudt de met de LEN gekozen evaluatieaanpak zich tot mogelijke alternatieven? Kan eenzelfde 

impact verwacht worden wanneer er bijvoorbeeld meer responsief geëvalueerd zou zijn, of wanneer 

juist voor een meer reguliere evaluatieaanpak gekozen was? Dergelijke hypothetische vragen zijn 

notoir moeilijk te beantwoorden, omdat het moeilijk in te schatten is welke uitkomsten van in andere 

situaties anders uitgevoerde evaluaties verwacht mogen worden ook gelding te hebben voor de nu 

voorliggende casus – of voor een volgende ronde in het evaluatieonderzoek naar het Natuurpact. 

Gebruikmakend van eerder literatuuronderzoek (Van Veen et al., 2016) waarin lerend evalueren als 

hybride vorm wordt geschetst van responsieve evaluaties en reguliere ex-post evaluaties, in 

combinatie met de perspectieven van beleidsbetrokkenen en de huidige contextschets, hebben we 

desalniettemin getracht tenminste een aanzet te formuleren op deze vragen. 

Responsieve evaluatie 

Responsieve evaluaties vertrekken vanuit de gedachte dat bij complexe vraagstukken waarin veel 

actoren een rol spelen een evaluatie het leren moet ondersteunen. Om leren te bewerkstelligen staan 

de behoeften en vragen van stakeholders centraal. Evaluatiedoelen worden grotendeels bepaald door 

de betrokken stakeholders. Bovendien kunnen deze doelen zich ontwikkelen door de tijd heen, 

wanneer de context en leerbehoeften veranderen. Stakeholders hebben ook een grote rol in andere 

onderzoeksactiviteiten, zoals het zelf ophalen van data, meedoen met de data-analyses, het trekken 

van conclusies en ontwikkelen van aanbevelingen. Een responsieve evaluatie maakt dat onderzoekers 

geen ‘objectieve buitenstaanders’ zijn, maar een rol hebben in het faciliteren van interactie tussen 

verschillende groepen, het reflectie- en mogelijk transformatieproces en met het werk in de praktijk.  
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Wanneer de LEN een geheel responsieve evaluatie zou zijn geweest verwachten we dat er grote 

inhoudelijke waarde is ontstaan doordat de behoeften van stakeholders geheel centraal gesteld 

worden en zij helemaal onderdeel worden van het onderzoeksproces. Hoewel we enerzijds 

verwachten dat dit dan ook leidt tot een grote instrumentele waarde, hebben we in de LEN gezien dat 

er andere factoren (zoals politieke aandacht) meespelen in het daadwerkelijke ontstaan van 

instrumentele waarde. In de literatuur is er ook veel geschreven over de relatie tussen beleidsleren en 

daadwerkelijke beleidsimpact (Nutley, 2007; Weiss, 1999). Het is dus allerminst zeker dat een grotere 

inhoudelijke waarde zal leiden tot verandering. Verder zal een geheel responsieve evaluatie 

waarschijnlijk grote affectieve waarde en netwerkwaarde hebben opgeleverd (net als de LEN nu heeft 

gehad), hoewel dit afhankelijk lijkt van het specifieke ontwerp van de evaluatie. Een responsieve 

evaluatie zal vermoedelijk echter inboeten aan strategische waarde vergeleken met de huidige vorm 

van de LEN, gezien dat veel van de betrokkenen in de context van het Natuurpact waarde hechten aan 

de onafhankelijkheid van PBL-WUR en dit als een belangrijke voorwaarde zien voor het ontstaan van 

strategische waarde. 

Reguliere ex-post evaluatie 

Wanneer de LEN een reguliere, ex-post evaluatie zou zijn geweest, weten we dat er geen affectieve 

waarde of netwerkwaarde ontstaan zou zijn. Immers, in een dergelijke evaluatieaanpak vindt weinig 

tot geen interactie plaats tussen verschillende stakeholdergroepen, niet tussen de provincies onderling 

en minder tussen onderzoekers en betrokken stakeholders. De inhoudelijke waarde van een reguliere 

ex-post evaluatie van het Natuurpact zal gematigd zijn, omdat deze zich grotendeels zal focussen op 

doelbereik en deze dan juist meer te maken krijgt met dezelfde problematiek in het meten van 

natuurbeleid als de LEN zelf. Zo is natuurbeleid moeilijk te analyseren door de lange duur die tussen 

het implementeren van een maatregel en veranderde natuurwaarden zit. Zelfs met het in acht nemen 

van deze time lag zijn er veel factoren (zoals het klimaat en ontwikkelingen buiten de Natura2000-

gebieden) die ook invloed kunnen hebben op de natuurwaarden. Bovendien is in de LEN het grootste 

deel van de inhoudelijke waarde (voor provincies) ontstaan tijdens de workshops en groepsreviews, 

met het terugkoppelen van de tussentijdse bevindingen en de interactie met andere partijen. Als de 

inhoudelijke waarde inderdaad lager is, kan dit ook leiden tot een lagere strategische waarde. Er zijn 

dan immers minder relevante inzichten waarmee iets gedaan kan worden. Een concreet voorbeeld 

hiervan: indien het een reguliere ex-post evaluatie had betroffen, zouden twee doelen 

(verbredingsdoelen) niet in de analyse meegenomen kunnen zijn, omdat ze te weinig concreet en 

meetbaar zijn om te kunnen evalueren. Een zo verkregen smallere sectorale insteek had mogelijk 

kunnen bijdragen aan de scherpte van de boodschap van het evaluatieonderzoek, maar had de 

polarisatie tussen landbouw en natuur en tussen het stikstofdossier en andere dossiers in stand 

gehouden, en had minder zicht opgeleverd op handelingsperspectieven die deze patstellingen kan 

helpen overkomen. Het is zodoende aannemelijk dat een ex-post evaluatie minder zicht had 

opgeleverd op de oorzaken van de problemen en mogelijke aanknopingspunten om ze effectief aan te 

kunnen pakken. Aan de andere kant is de strategische waarde van een reguliere ex-post evaluatie 

mogelijk hoger dan van de afgelopen evaluatieperiode van de LEN, als de boodschap (waarvan 

respondenten in de LEN deze als onvoldoende streng bestempelden) scherp is en tot urgentie voor 

handelen aanzet. 

4.4 Actuele kenmerken en ontwikkelingen in natuurbeleid die vragen om een lerende aanpak 

Kenmerken en ontwikkelingen in de natuuropgave 

De beleidsinhoudelijke opgave is blijvend van grote en complexe aard. De komende jaren gaat het 

Natuurpact aangevuld worden met het nieuwe Programma Natuur, hoewel het nog onduidelijk is tot 

wat voor dynamiek dit zal leiden in de context van het Natuurpact. Het lijkt wel belangrijk dat de LEN 
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3 hier aandacht aan besteed, omdat het volgens de meeste betrokkenen een logische aanvulling erop 

is.  

Een andere ontwikkeling die zich naar grote waarschijnlijkheid blijft voortzetten de komende jaren is 

de roep om een integrale aanpak: in samenhang met klimaatdoelen en -mitigatiestrategieën, met 

woningbouw en met landbouw. Vooral bij provincies is deze roep groot. Dit alles moet echter gebeuren 

zonder de natuurdoelen terug te schroeven, zoals blijkt uit gesprekken met alle partijen. Deze balans 

zoeken vraagt dat provincies meer kunnen leren over handvatten om integraal werken op te pakken 

en de verbinding van natuur met aanpalende beleidsdomeinen om te zorgen voor een versnelling van 

de realisatie van natuurdoelstellingen. Mogelijk vraagt dat dat er andere typen beleidsactoren, zoals 

het meer hoog-strategische niveau of bestuurders, hoofdzakelijk betrokken moeten worden om tot 

bruikbare handelingsperspectieven te komen. Overigens bestaat het beeld dat voor een integrale 

aanpak het noodzakelijk is om de natuurdoelen ter discussie te stellen, omdat deze als ‘star’ worden 

ervaren vanuit de Europese regelgeving. Het wordt wenselijk gevonden dat natuurdoelen (tot op 

zekere hoogte) per provincie kunnen worden toegespitst. Overigens wordt PBL-WUR als dé juiste partij 

gezien om te helpen met het komen tot goede handelingsperspectieven voor een integrale aanpak, 

gezien hun kennis van opgaven in de bredere leefomgeving. 

De roep voor meer integrale aanpak komt niet alleen in deze studie, en zelfs niet alleen in de LEN, naar 

voren. De afgelopen jaren zijn er meer rapporten die het belang van een integrale aanpak - zeker op 

het platteland - benadrukken. Voorbeelden hiervan zijn de Balans voor de Leefomgeving (PBL, 2020), 

de Lerende Evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (PBL & VU Athena, 2021) en buiten 

PBL bijvoorbeeld van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Remkes, 2019). 

De bredere ambities in het Natuurpact (vermaatschappelijking, en natuur en economie) zijn nog 

(steeds) in ontwikkeling. Niet alle provincies hebben helder wat zij beogen met betrekking tot deze 

brede ambities en hoe dit hen kan helpen natuur te versterken in de provincie. Met andere woorden, 

de beleidstheorie voor deze ambities dient nog verder te worden ontwikkeld. Echter is er niet overal 

een duidelijke trekker voor deze onderwerpen, wat een gestage voortgang kan belemmeren.  

Kenmerken en ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke context 

Met een groeiende behoefte aan integraal werken en aanvullende verhoudingen die ontstaan door 

het nieuwe Programma Natuur neemt het multi-level en multi-actor karakter van beleid eerder toe, 

dan af.  

Overkoepelend zien we dat er een vraag is naar meer verantwoording, zonder ten koste te gaan van 

het leren dat plaatsvindt. Zo zagen we dat er behoefte is aan inzicht in verschillen tussen provincies: 

bij andere actoren (LNV en een aantal maatschappelijke partijen) dan de provincies zelf, lijkt de roep 

om de verschillen tussen provincies beter te laten zien sterker te worden. Daarnaast was er behoefte 

aan een scherpere boodschap, die de urgentie voldoende benadrukt. De boodschappen worden nu als 

vrij genuanceerd gezien, waardoor het niet als voldoende eenduidig ervaren wordt wie wat moet doen. 

Tot slot zagen we ook dat er verantwoording werd gezocht ten aanzien van de geleerde lessen: er is 

behoefte bij de maatschappelijke partijen en LNV aan meer inzicht in wat provincies doen met de 

geleerde lessen - het beeld bestaat dat het leren te vrijblijvend is. Anderzijds geven provincies ook aan 

dat het lastig is geleerde lessen verder te brengen in de organisatie.  

Wanneer we dit anders verwoorden constateren we dat er simpelweg een grote behoefte is aan 

zichtbare positieve verandering in de aanpak van natuurbeleid, en dat veel respondenten verwachten 

dat dit met een meer op verantwoording georiënteerde evaluatieaanpak beter lukt. Wanneer we 

hierop reflecteren met behulp van onze kennis uit de literatuur over verschillende soorten 
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evaluatieaanpakken (zie paragraaf ‘reflectie op de waarde van de LEN’) roept dit de vraag op of meer 

verantwoording - in elk geval in termen van klassieke, afrekenbare verantwoording - daadwerkelijk zal 

leiden tot positieve verandering gezien de complexiteit van de opgave en de veelheid aan betrokken 

actoren (en beleidsdomeinen) die allemaal moeten bijdragen. In het licht van de ontwikkelingen in 

natuurbeleid neemt de relevantie van een lerende aanpak namelijk alleen maar toe. Wel moet er meer 

aandacht komen voor de manier waarop geleerd moet worden en de link gelegd met hoe dit in de 

praktijk tot uiting komt.  
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

Tot besluit van dit rapport willen we de conclusies presenteren die we uit het voorgaande trekken, en 

deze zowel duiden in het licht van bestaande (academische) discussies, als plaatsen in een bredere 

maatschappelijke context. Vanuit deze laatste interpretatieslag richten we de blik naar voren en doen 

we enkele aanbevelingen voor een volgende evaluatieronde.  

 

5.1 Impact van de LEN 2 
We constateren dat uit de LEN 2 alle vijf de waarden ontstaan die eerder onderzoek naar de impact 

van lerend evalueren ook zichtbaar heeft gemaakt (Verwoerd et al., 2017). De LEN 2 draagt bij aan 

inhoudelijke, instrumentele, affectieve, netwerk en strategische waarde. De bevindingen laten zien dat 

specifiek het lerende karakter van de evaluatie, met daarin de sturing van onderzoekers op de 

kwaliteitsprincipes en procesprincipes van lerend evalueren, ook bijdraagt aan het realiseren van deze 

waarden. De meerwaarde van het lerend vormgeven van de evaluatie van het Natuurpact wordt breed 

herkend door betrokkenen: velen zien een lerende evaluatie als van meerwaarde voor 

beleidsbetrokkenen en als nodig in de beleidscontext, bijvoorbeeld omdat er veel verschillende 

partijen aan natuurbeleid werken en het constructieve gesprek gefaciliteerd door lerend evalueren als 

wenselijk geacht wordt. 

Dat gezegd hebbende, blijft het moeilijk om specifieke vormen van impact te herleiden tot specifieke 

elementen in het ontwerp van de evaluatie. Dit komt zowel doordat de proces- en kwaliteitsprincipes 

in samenhang tot bepaalde ontwerpkeuzes geleid hebben, als door de nauwe affiniteit en interactie 

tussen de gerealiseerde waarden, en de meervoudige betekenis van deze waarden – soms achten 

betrokkenen bijvoorbeeld een versterking van het netwerk als van strategische waarde. Dat het 

moeilijk is om vast te stellen hoe impact precies ontstaat is op zich niet verrassend, en de moeilijkheid 

om in dit geval de stukjes van de puzzel te ontwarren sluit dan ook naadloos aan bij bredere discussies 

over attributie en contributie in de context van evaluatieonderzoek rond beleid ten aanzien van 

complexe problemen (Termeer & Dewulf, 2019). 

5.2 Tekortkomingen van de LEN 2 
Hoewel alle vijf de eerder gevonden waarden zijn ontstaan, er impact gerealiseerd is en de lerende 

aanpak hieraan heeft bijgedragen, zijn er een aantal waarden die versterkt kunnen worden. Dit betreft 

in het bijzonder de inhoudelijke en strategische waarde. We verwachten dat met het verhogen van 

inhoudelijke én strategische waarde provincies beter in staat zijn om conclusies en aanbevelingen van 

de LEN om te zetten in beleid. Op deze manier zal de instrumentele waarde en de impact verhoogd 

worden. 

Ten aanzien van inhoudelijke waarde liggen er verschillende leerbehoeften open. Voor provincies gaat 

dit met name om de behoefte aan tweede-orde leren, zoals het leren over de verbinding leggen van 

natuurbeleid met andere beleidsdomeinen (integraal werken), de organisatie van gedecentraliseerd 

beleid, en het ter discussie stellen van de doelen uit het Natuurpact. Daarbij lijken de 

verbredingsdoelen zonder concrete en afrekenbare doelen, en zonder tijdsbestek in zich, te weinig 

helder voor velen, en wordt leren hierop ook lastig gevonden. Aan de kant van het Rijk bestaat ten 

gunste van het niveau van tweede-orde leren behoefte aan meer inzicht in wat provincies doen, 

bijvoorbeeld door verschillen beter te kunnen duiden, kostenanalyses te verwerken in de LEN en te 

volgen wat waar wel of niet met lessen uit de LEN wordt gedaan.  
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Wat betreft strategische waarde zien we over het algemeen dat de lerende evaluatie vooral veel 

oplevert voor de direct betrokkenen zelf. Verspreiding van bevindingen en lessen, zelfs binnen de eigen 

provinciale organisaties, verloopt moeizaam. De lerende evaluatie staat niet overal structureel op de 

agenda en gaat niet altijd zonder meer naar de Provinciale Staten ondanks dat dit is afgesproken. 

Bevindingen en aanbevelingen van de evaluatie lijken daarmee te vrijblijvend. Bovendien blijft het (te) 

vaak onduidelijk wat provincies met de lessen doen. Met andere woorden, de lessen die betrokkenen 

opdoen naar aanleiding van de lerende evaluatie lijken minder impact te hebben dan gewenst op het 

bijsturen van het beleid. De strategische waarde van deze periode van de LEN is dus laag. Dit roept de 

vraag op hoe deze constatering zich verhoudt tot het gegeven dat de LEN 2 zelf concludeert dat de 

doelen van het Natuurpact niet op tijd gerealiseerd zullen zijn - net als de LEN 1, en dus al voor de 

tweede keer. Voor we ingaan op hoe de strategische waarde vergroot kan worden en de LEN mogelijk 

meer kan bijdragen aan verhoogd doelbereik, vergelijken we eerst de waarde van de LEN 2 met de LEN 

1.  

5.3 De waarde van LEN 2 in het licht van LEN 1 
Wanneer we de waarde van LEN 2 vergelijken met die van LEN 1 (Verwoerd et al., 2017), vallen twee 

zaken op. Allereerst wijzen beide studies erop dat instrumentele waarde moeilijk zichtbaar wordt (met 

uitzondering van de bijdrage aan de invulling van het nieuwe Programma Natuur, op landelijk niveau). 

De continuïteit in het achterblijven van instrumentele waarde kan erop duiden dat hier meer speelt 

dan alleen het probleem van een time lag, zoals na LEN 1 als hypothese werd opgeworpen (Verwoerd 

et al., 2017). Inmiddels is er immers een stuk meer tijd verstreken waarin instrumentele waarde meer 

had kunnen optreden. Dit maakt het aannemelijk dat de gemissen die respondenten ervaren, zoals in 

de vorige paragraaf beschreven, illustreren dat de huidige vorm van lerend evalueren onvoldoende 

toegerust is op het realiseren van beleidsveranderingen die nodig zijn om de natuurdoelen wel te 

kunnen behalen.  

Ten tweede zagen we dat de strategische waarde van de LEN 2 minder groot lijkt dan van de LEN 1. 

Een verklaring hiervoor kan liggen in de relatief lagere betrokkenheid van bestuurders in de LEN 2, 

mede door verkiezingen en de afspraak dat PBL-WUR niet verantwoordelijk meer is voor de nazorg, en 

afleiding in de vorm van het stikstofdossier. Desalniettemin zien we ook dat de behoefte aan tweede-

orde leren en (een vorm van) meer verantwoording groter is geworden dan in de LEN 1. Daarnaast is 

er ook een uitdrukkelijk verschil te zien in de betekenis die respondenten, met name provincies, geven 

aan de strategische waarde van de LEN 2 ten opzichte van LEN 1. In de LEN 1 kwam dit niet zo 

uitdrukkelijk naar voren, maar in de LEN 2 zien we dat provincies strategische waarde toekennen aan 

de verbeterde relaties tussen hen en het Rijk (de verbeterde relaties ontstaan volgens hen door de 

constructieve samenwerking in de LEN). Wat wij in deze studie dus netwerkwaarde noemen, wordt 

door hen zodoende regelmatig geduid in termen van strategische waarde. Dat betrokkenen 

strategische waarde toekennen aan iets dat binnen het hier gehanteerde kader het best als 

netwerkwaarde geduid kan worden, maakt zichtbaar dat sommige betrokkenen de gezamenlijkheid 

als een van de primaire doelen zien van de evaluatie. Dit is een van de signalen die we in deze studie 

hebben gekregen dat verschillende actoren verschillende betekenissen toekennen aan de LEN - en dat 

hier ook over de tijd verschuivingen in waar te nemen zijn.  

5.4 Drie perspectieven op de rol van lerend evalueren 
We constateren dat de LEN 2 alle vijf de waarden van lerend evalueren teweegbrengt, maar dat er 

tegelijkertijd waarden versterkt kunnen worden. Ook zien we dat er verschillende perspectieven 

bestaan op het doel van de LEN. De leidende aanname in het nu volgende is dat de vraag naar de 

waarde van de LEN - of de overall impact die ze heeft - alleen beantwoord kan worden in het licht van 
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wat door verschillende actoren beschouwd wordt als haar doel. De LEN zou een boundary object 

genoemd kunnen worden, in zoverre het iets is dat voor verschillende actorengroepen een 

verschillende betekenis heeft, maar tegelijk interactie mogelijk maakt en een middel is om tot een 

beter gezamenlijk begrip te komen - in dit geval van het in het Natuurpact vastgelegde natuurbeleid 

(Star & Griesemer, 1989). In het volgende trachten we patronen zichtbaar te maken in de wijzen 

waarop perspectieven op de LEN bestaan uit samenhangende zienswijzen ten aanzien van een aantal 

relevante dimensies van hoe evaluatieonderzoek in het algemeen ingericht kan of moet worden en 

hoe in het bijzonder de LEN is en zou moeten worden ingericht. Door verschillende perspectieven te 

onderscheiden op hoe de lerende evaluatie kan en moet bijdragen aan natuurbeleid, proberen we te 

beter te duiden hoe het kan dat de LEN 2 weliswaar alle vijf waarden teweegbrengt, maar tegelijkertijd 

de voortgang in natuurbeleid volgens sommige betrokkenen achter blijft. Beter zicht hierop helpt te 

begrijpen hoe de LEN in een volgende ronde kan worden versterkt. 

De verschillende perspectieven hangen samen met verschillende rationales van waaruit evaluaties 

vormgegeven kunnen worden. Dit sluit deels aan bij de manier waarop lerend evalueren in 

bovenstaande geplaatst is op een continuüm van regulier evalueren naar reflexief evalueren (zie ook 

tabel 1), maar valt hier niet exact mee samen. De beelden die we in dit stuk beschrijven gaan immers 

allemaal specifiek om de lerende evaluatie, dat wil zeggen; een hybride vorm van regulier en reflexief 

evalueren. Bovendien kunnen de beelden hier niet in even veel detail (als de bestaande basis van 

literatuur over regulier en reflexief evalueren) kunnen worden geconstrueerd op basis van het ons 

beschikbare empirische materiaal. 

Grosso modo lijkt er een dominant beeld per onderscheiden actorgroep te herkennen. Rijk, provincies 

en onderzoekers hebben, met andere woorden, goeddeels verschillende beelden bij wat de LEN ís, en 

waar deze op welke manier een bijdrage aan levert. Wel is er deels ook overlap en zijn er ook binnen 

actorengroepen, en regelmatig zelfs binnen individuen, verschillende perspectieven te zien. Het idee 

van drie perspectieven op de LEN dient dan ook eerst en vooral om de conceptuele ruimte te schetsen 

waarbinnen nagedacht kan worden over wat de LEN is en vermag, en om expliciet zichtbaar te maken 

hoe ontwerpkeuzes voor de LEN aansluiten bij onderscheiden ideeën hierover. De drie perspectieven 

die we hebben geïdentificeerd zullen we hieronder kort bespreken onder de noemers van (i) LE als 

instrument, (ii) LE als platform tot samenwerking, en (iii) LE als ondersteuning van een transformatie 

in natuurbeleid. 

Als instrument 

Ten eerste onderscheiden we een instrumenteel perspectief op de impact van de lerende evaluatie. 

Het instrumentele perspectief beslaat een vrij klassiek beeld van impact en vertrekt vanuit het idee 

dat de lerende evaluatie direct moet bijdragen aan verbetering van natuurbeleid en aan de doelen in 

het Natuurpact. Wat respondenten het meest waarderen in dit perspectief zien we vooral terug in wat 

we ook instrumentele waarde noemen: de LEN is direct gebruikt voor de invulling van het nieuwe 

Programma Natuur en draagt bij aan nieuwe provinciale plannen en projecten (hoewel hier beperkt 

zicht op is). Het lerende karakter wordt vooral gezien als het aansluiten van het onderzoek bij de 

beleidspraktijk en is daarmee ondersteunend aan het vergroten van impact. Affectieve en 

netwerkwaarde worden ook vooral gezien als ondersteunend ten aanzien van de andere waarden. 

Echter, we zien dat wanneer er vanuit dit perspectief naar de lerende evaluatie wordt gekeken er 

relatief weinig tevredenheid is over de mate waarin de lerende evaluatie impact heeft gehad. Wanneer 

betrokkenen kijken met dit perspectief maken zij zich vooral zorgen om de lage voortgang ten aanzien 

van natuurbeleid en -doelen. Hoewel de lerende aanpak gewaardeerd wordt en niet per se ter 

discussie staat, vragen betrokkenen zich wel af of de lerende aanpak in de LEN 2 niet heeft gemaakt 

dat de evaluatie te vriendelijk en te vrijblijvend is geweest. Onder deze betrokkenen leidt dit tevens 
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tot een groeiende behoefte aan transparantie ten aanzien van de inspanningen van provincies en, 

daarbij, een groeiende behoefte aan verantwoording. Dit perspectief zien we met name naar voren 

komen bij het Rijk en bij een deel van de maatschappelijke partijen. 

Als platform voor samenwerking 

Een tweede perspectief is een participatief of responsief perspectief op de impact van de lerende 

evaluatie. Dit perspectief vertrekt vanuit de waarde die samenwerking heeft voor natuurbeleid. 

Zodoende worden affectieve en netwerkwaarde niet alleen als ondersteunende waarden gezien, maar 

ook als uitkomsten die inherent waardevol zijn. Dat de lerende evaluatie bijdraagt aan een gevoel van 

opluchting onder beleidsmakers en aan een constructief gesprek tussen Rijk en provincie is net zo goed 

belangrijk als de instrumentele impact en het bijdragen aan nieuwe plannen. Het lerende karakter 

wordt ook als een proces met inherent waarde gezien, omdat natuurbeleid gezamenlijk uitgevoerd 

wordt en dus ook gezamenlijk op constructieve wijze geëvalueerd moet worden. Vanuit dit perspectief 

is de impact van de lerende evaluatie groot: alle vijf de waarden zijn ontstaan en versterken elkaar. 

Alleen de strategische waarde zou hoger kunnen om lessen verdere doorwerking te laten vinden in de 

provincies. Dit perspectief zien we in meer of mindere mate onder alle respondenten, maar dit 

perspectief en de samenhang tussen de waarden wordt het sterkst beleefd bij provincies. 

Als ondersteuning van een transformatie in natuurbeleid 

Tot slot onderscheiden we een transformatief perspectief op de impact van de lerende evaluatie. Dit 

vertrekt vanuit het beeld dat de lerende evaluatie een gezamenlijke beoordeling moet zijn van de 

voortgang van beleid en doelen, in een bredere context dan enkel het Natuurpact. Hierbij wordt, 

expliciet en met veel aandacht, naar het grotere geheel gekeken en de vraag of het huidige 

natuurbeleid en de organisatie ervan wordt niet geschuwd, in dit perspectief. Het kijken naar 

natuuropgaven komt uitdrukkelijk tot uiting in termen van systeeminnovatie. Enkel met het goed 

meenemen van de context kan er helder worden waar de voortgang stokt, en waar wel op ingespeeld 

kan worden. Contextuele factoren die gezien werden als belangrijk voor het Natuurpact zijn 

bijvoorbeeld de starre Europese doelen, de relatie met aanpalende beleidsdomeinen zoals de 

landbouw, en de bestuurlijke context. Dit perspectief wordt weinig expliciet aangehangen door 

betrokkenen, maar we kunnen het onderscheiden doordat vanuit verschillende hoeken uitstapjes naar 

dit perspectief worden gemaakt. Met name provincies en een aantal maatschappelijke partijen hebben 

de wens om gezamenlijk te leren op hogere orders en daarmee een integrale aanpak te 

bewerkstelligen, maar voelen hier weinig ruimte voor omdat, zo wordt gesteld, de LEN eigenlijk een 

sectorale evaluatie is van het Natuurpact.  

5.5 Vergroten van de impact van de lerende evaluatie  
We zien dat de lerende evaluatie veel oplevert, maar ook een aantal uitdagingen kent. Daarom komen 

we tot een aantal aanbevelingen om de waarde van de volgende LEN verder te vergroten, specifiek 

vanuit de constateringen dat er verschillende openstaande leerbehoeften zijn, dat de strategische 

waarde lager is uitgevallen dan gewenst en dat er verschillende beelden rondom de functie en waarde 

van lerend evalueren bestaan die de werking en impact mogelijk beïnvloeden. De aanbevelingen zijn 

geordend aan de hand van de besproken procesprincipes, om zo optimaal handelingsperspectief te 

bieden en te kunnen sturen in de volgende LEN. Tot slot wordt het voorstel gedaan om bij wijze van 

waarborg een extra reflectie-orgaan in te bouwen in het geheel. 

Gedeeld beeld over rol en doel van de lerende evaluatie 

Deze studie laat zien dat er verschillende beelden blijven bestaan over hoe een lerende evaluatie moet 

en kan bijdragen aan (natuur)beleid. Deze beelden zijn van invloed op de manier waarop verschillende 

betrokkenen de impact van de lerende evaluatie zien en waarderen; niet voor iedereen heeft de LEN 
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2 evenveel inhoudelijke en strategische waarde opgeleverd. Zo zijn er verschillende ideeën over of de 

lerende evaluatie voldoende verantwoording aflegt en voldoende tweede-orde leren teweegbrengt.  

Dit vraagt om een gesprek over elkaars perspectieven om voor de LEN 3 een meer éénduidige 

impactstrategie uit te zetten. Een gedeeld begrip van de rol die de lerende evaluatie speelt in het 

verder brengen van natuurbeleid, kan de discussies over het lerende en verantwoordende karakter 

van de evaluatie mogelijk verder brengen. Een gedeeld begrip over de rol en het doel van de LEN vraagt 

wel een gedeeld begrip over hoe verandering in een complexe beleidsomgeving het best 

bewerkstelligd kan worden.  

PBL-WUR is als ontwerper van deze evaluatie de partij die hier actief op kan sturen. Dit vergt ten eerste 

reflectie op welk van de drie hiervoor beschreven perspectieven zij willen hanteren, en waarom. 

Scherpe keuzes zijn nodig, omdat alles doen niet haalbaar is. Daarnaast vergt dit dat zij dit actief 

(kunnen) uitdragen en anderen hierin kunnen meenemen. Hoewel het zonder meer belangrijk is dit 

begrip samen op te bouwen met betrokkenen, is het niet noodzakelijk dat gekozen wordt voor de 

aanpak van ‘de meeste stemmen gelden’. In de afgelopen jaren is het vertrouwen van beleidsmakers 

in de evaluatoren sterk ontwikkeld; PBL-WUR wordt dan ook als dé partij gezien om de beleidspartijen 

verder te trekken.  

Afgaande op de drie perspectieven op impact, zien wij een kans om ‘het beste’ van zowel het 

instrumentele als het responsieve perspectief mee te nemen. Het instrumentele perspectief biedt 

focus op het verbeteren van natuur(beleid), maar neemt de complexiteit hiervan niet altijd mee in de 

beschouwing. Het gezamenlijke perspectief benadrukt het belang van samen optrekken, gegeven de 

vele betrokken actoren, maar lijkt terughoudend met betrekking tot het stellen van kritische vragen 

en het openstaan voor kritische antwoorden. In het transformatieve perspectief kunnen de positieve 

elementen van beiden worden samengebracht, wanneer de verbetering van natuur centraal staat, 

maar men sensitief is naar wat er nodig is om gezamenlijk verder te komen. Dit vraagt meer eigen 

stellingname van de evaluatieonderzoekers, het waarderen van andere rollen van onderzoekers en 

reflexiviteit vanuit alle betrokken partijen (Fazey et al., 2018). We zien dat hier in de praktijk ook om 

wordt gevraagd; zo is het vertrouwen in PBL-WUR groot, worden zij gevraagd een strengere boodschap 

te verkondigen, en wordt het opnemen van landbouw als onderzoeksthema (op eigen initiatief van 

PBL-WUR) als een waardevolle aanvulling gezien.  

Stakeholderdiversiteit en -betrokkenheid 

Op basis van de constatering dat betrokkenheid van bestuurders en managementlagen relatief laag 

was (en in elk geval lager dan in de LEN 1) en de betrokkenheid van de MKGB onvoldoende geborgd 

leek, bevelen we aan deze partijen sterker te betrekken in de LEN 3.  

Het accent van betrokkenheid in de LEN 2 lag op het provinciaal ambtelijk niveau. Provinciale 

bestuurslagen zijn beperkt ingehaakt tijdens de LEN, mede door twee verkiezingen tijdens de looptijd 

van de LEN. Hoewel de bevindingen volgens onderzoekers goed landden, heeft een beperkte 

betrokkenheid gedurende het proces mogelijk wel consequenties voor lerend vermogen, de 

bestuurlijke aandacht en draagvlak voor de conclusies LEN, en daarmee de strategische waarde. Zeker 

voor het inzetten op integraal werken en het vergroten van de strategische waarde is betrokkenheid 

van (hogere) bestuurs- en managementlagen cruciaal. Dit betekent dat er meer aandacht nodig is voor 

het betrekken van het provinciaal bestuurlijk niveau en voor de momenten waarop dat gebeurt: het is 

raadzaam om direct vanaf de start van de LEN 3 betrokkenheid en draagvlak op deze lagen te 

organiseren. Hiervoor is het nodig om individuen die deze provinciale bestuurslaag goed 

vertegenwoordigen tijdig te identificeren, in beeld te brengen wat hun belangen en 
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evaluatiebehoeften zijn en op welke wijze zij verantwoording afleggen en aan wie. Voor het opzetten 

van de LEN 3 moet helder worden hoe de behoeften van deze lagen aansluiten op wat er nodig is voor 

het verder brengen van natuurbeleid. Dit is nodig om hen een duidelijke rol toe te kennen, zodat 

betrokkenheid geborgd wordt bij wisselingen ten tijde van, bijvoorbeeld, verkiezingen. 

De maatschappelijke partijen moeten beter worden betrokken, aangezien we zien dat de effectiviteit 

van de MKBG betwijfeld werd door betrokkenen. Hoofdzakelijk zijn Rijk en provincies betrokken 

geweest bij het vormgeven en uitvoeren van de lerende evaluatie. Maatschappelijke organisaties 

hebben voornamelijk een rol toebedeeld gekregen via de MKBG en als respondenten aan 

casusonderzoek en deelnemers aan workshops, maar hier werden verschillende kanttekeningen bij 

geplaatst. Niet alle leden leken op tijd te zijn betrokken of hadden voldoende tijd om te reageren op 

stukken, waardoor hun input beperkt was of mogelijk meer zijdelings werd meegenomen. Op basis van 

ervaringen van betrokkenen, concluderen we dat het nodig is uitdrukkelijker te sturen op juiste 

vertegenwoordiging en vooraf helder maken hoe de input wordt meegenomen. Ook zou de MKBG een 

beter gearticuleerde rol kunnen worden toebedeeld in de lerende evaluatie, al dan niet met 

bijbehorende verantwoordelijkheden. Daarbij moeten duidelijke verwachtingen worden geschept 

over de wijze waarop hun input worden meegenomen. Dit maakt zitting in de klankbordgroep minder 

vrijblijvend en zorgt voor geborgde betrokkenheid. De wijze waarop de klankbordgroep wordt 

ingericht zal hoogstwaarschijnlijk mede-afhankelijk zijn van de onderwerpen van de LEN en van wie er 

al betrokken zijn op Rijks- en provincieniveau, maar het verdient de aanbeveling de klankbordgroep 

op tijd te betrekken zodat haar input nog van invloed kan zijn op de vormgeving van de vraagstelling.  

Afstemmen van beleidspraktijk en onderzoek  

We constateren in deze studie dat er verschillende leer- en evaluatiebehoeften relatief open blijven 

staan voor beleidsbetrokkenen, welke van belang lijken om op in te gaan om zo de impact van de LEN 

3 te vergroten. Deze behoeften gaan met name om het tweede-orde leren en een aantal onderwerpen 

die al langer onderwerp zijn van gesprek, zoals de spanningen rondom de decentralisatie, de 

samenwerking tussen provincies, het leernetwerk, het laten zien van de diversiteit tussen provincies 

en (een vorm van) kosteneffectiviteit.  

Wat betreft het tweede-orde leren zien we dat er wel tweede-orde reflecties opgedaan (inhoudelijke 

waarde) zijn, maar met name bij provincies en diverse maatschappelijke partijen resteert er een 

behoefte om concretere handvatten te ontwikkelen om deze reflecties in de praktijk te brengen 

(instrumentele waarde). Dit geldt met name voor de behoefte om integraal te kunnen werken aan de 

natuuropgave, en de klimaat-, woon- en stikstofopgaven. Zodoende bevelen we aan om (een deel van) 

de LEN 3 hieraan te wijden, en bijvoorbeeld in beeld te brengen hoe al integraal gewerkt wordt en hoe 

dit nog beter kan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Om integraal werken op te kunnen nemen in 

de LEN 3 is het eigenlijk nodig dat dit expliciet als strategie is opgenomen in een beleidsprogramma, 

zodat dit als uitgangspunt voor de evaluatie kan worden gebruikt. Dit is voor het Natuurpact niet het 

geval; het pact blijft een sectoraal akkoord gericht op onder andere de Europese 

realisatiedoelstellingen, die weinig flexibel zijn. Er is op dit moment geen duidelijk antwoord hoe dit te 

ondervangen vanuit de LEN, maar het betrekken van beleidsactoren op management- en 

bestuursniveau kan leiden tot een verdiepend gesprek over de wijze waarop integraal werken vorm 

kan krijgen in de context van natuurbeleid. Hierbij is het van belang dat deze beleidsactoren in staat 

zijn (zowel persoonlijk als vanuit de organisatie) om boven sectoraal werken uit te stijgen. Op deze 

manier kan de LEN 3 mogelijk verdiepende inzichten en concrete(re) handvatten opleveren. In het licht 

van deze behoefte aan integraliteit is het van belang dat het nieuwe Programma Natuur op een manier 

wordt meegenomen in de LEN 3, aangezien de hoofdconclusies uit de LEN 2, over het belang van een 

integrale aanpak, zijn opgepakt in het nieuwe Programma Natuur. Echter, in ieder geval in de ogen van 
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betrokkenen bij deze studie, valt dit enigszins buiten het mandaat van de LE. Gezien de nauwe 

aansluiting op het Natuurpact lijkt het raadzaam dit, in overleg met beleidsbetrokkenen, toch mee te 

nemen in de LEN 3. Dit biedt bovendien een kans om te volgen wat er met de geleerde lessen van de 

LEN wordt gedaan.  

Een andere behoefte uit de beleidspraktijk waar de LEN 3 rekening mee moet houden is de behoefte 

aan transparantie met betrekking tot gemaakte kosten door provincies, de behoefte aan inzicht in 

diversiteit tussen provincies en het volgen van de lessen binnen provincies. Omdat dit belangrijke 

onderwerpen zijn wanneer men een transformatief perspectief op impact aanhoudt, bevelen we aan 

goed te verkennen of de tijd rijp is om toch een aantal van deze spannende evaluatieonderwerpen op 

te pakken. Verder kijken naar de balans tussen leren en verantwoorden (zie volgend procesprincipe) 

kan helpen om hier ruimte voor te maken.  

Balans tussen leren en verantwoorden & ontwikkelen lerend beleidsnetwerk 

Wanneer we de eerste twee periodes van de LEN beschouwen in het licht van de balans tussen leren 

en verantwoorden die wordt beoogd met lerend evalueren, zien we dat de lerende evaluatie ten 

aanzien van beide typen behoeften versterkt kan worden: er is zowel een behoefte aan meer leren 

(met name onder provincies), als een behoefte aan meer inzichtelijkheid ten aanzien van de beperkte 

voortgang van het natuurbeleid (met name onder het Rijk). Gegeven de complexiteit van zowel de 

inhoudelijke natuuropgaven (met inachtneming van aanverwante opgaven zoals klimaat, wonen en 

stikstof) als van de politiek-bestuurlijke aanpak (die meerdere lagen en meerdere sectoren omvat), is 

het aannemelijk dat de onzekerheden, onvoorspelbaarheid en weerbarstigheid van het beleid niet 

zomaar zullen afnemen. Daaruit volgt dat de behoefte aan een lerende aanpak vermoedelijk aan 

urgentie zal winnen. Anderzijds raken de discussies over de voortgang van het natuurbeleid steeds 

meer verhit naarmate 2027 dichterbij komt en de druk van de Tweede Kamer op LNV toeneemt. Dit 

roept op haar beurt de vraag op hoe tegemoet kan worden gekomen aan de verantwoordingsbehoefte 

– maar dus zonder in te boeten op het lerende karakter.  

Liever dan als (ogenschijnlijke) dichotomie, beschouwen we deze twee behoeften als een kans om 

elkaar wederzijds te versterken. Dit biedt ook kansen om de strategische waarde, en daarmee de 

impact, van de LEN 3 te vergroten. Om zowel leren als verantwoorden voldoende handen en voeten 

te geven is bij de initiële ontwikkeling van de methode om lerend te evalueren het belang van multi-

directionele verantwoording al naar voren gekomen (Van Veen et al., 2016). We constateren echter 

dat met name de interne verantwoording onvoldoende lijkt. Intern verantwoording afleggen betekent 

dat verantwoording wordt afgelegd tegenover jezelf, het project, of de eigen organisatie over je 

voortgang ten aanzien van de eigen doelen. Dit is anders dan meer reguliere vormen van 

verantwoording, waarbij je externe verantwoording aflegt over extern geformuleerde doelen. 

Aangezien het bij interne verantwoording draait om de eigen doelen en er daarmee minder afrekening 

plaatsvindt, is de ruimte voor intrinsieke motivatie en leren groter. Tegelijkertijd zorgt interne 

verantwoording er wel voor dat bepaalde (leer)punten op de agenda blijven en er structureel op wordt 

ingezet. Zodoende wordt interne verantwoording als een belangrijk instrument gezien om leren en 

verantwoorden echt samen te brengen (Regeer et al., 2016). Bovendien helpt dit overheden om meer 

verantwoording af te leggen over wat er geleerd wordt, aangezien leren meestal ondergewaardeerd 

wordt in formele structuren (Schulz, 2020). 

In de LEN 2 zagen we dat interne verantwoording niet veel plaatsvindt, aangezien de LEN niet 

structureel op de provinciale agenda’s staat en het niet helder is wat er met de geleerde lessen 

gebeurt. We bevelen aan om hier meer op in te zetten in de LEN 3. Concreet kan dit betekenen dat er 

gevolgd wordt hoe provincies de lessen uit LEN 1 en LEN 2 oppakken en vertalen in beleid, bijvoorbeeld 
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als onderdeel van het evaluatieonderwerp ‘lerend vermogen’. Het is nog de vraag wie dit moet 

initiëren, vormgeven, of hierop moet toezien. Wanneer PBL-WUR dit doet wordt er waarschijnlijk niet 

getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Desondanks ligt het waarschijnlijk meer voor 

de hand dat provincies dit zelf gaan doen; het zorgt voor meer eigenaarschap over het leren, de 

opbouw van lerend vermogen en een haalbaarder onderzoek (in termen van capaciteit) voor de LEN. 

Het vergt mogelijk echter wel een investering vanuit provincies. Om geloofwaardigheid en 

onafhankelijkheid te borgen zullen de evaluatoren een goed (al dan niet gezamenlijk met 

beleidsbetrokkenen) evaluatiekader voor dit deel moeten ontwikkelen. 

“Intern” kan overigens meerdere betekenissen hebben in een beleidsveld als het natuurbeleid (met 

meerdere lagen en meerdere actoren): zowel richting de Provinciale Staten, maar ook richting het 

eigen projectteam of richting de lerende evaluatie als project beschouwd. Deze meerduidigheid 

articuleren en aangrijpen om expliciet verschillende arrangementen in te richten waarin 

verantwoording centraal staat, is tevens een manier om het leren in de LEN te bestendigen en minder 

vrijblijvend te maken. 

Tot slot ligt er een kans – maar mogelijk buiten de grenzen van de LEN – om multi-directionele 

verantwoording te versterken door in te zetten op horizontale verantwoording, wat in dit geval 

verantwoording tussen provincies zou betekenen. Om hier als onderdeel van het leren meer op in te 

zetten zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden hoe het leernetwerk (verder) vorm krijgt, hoe 

provincies samen bevindingen oppakken, en hoe dit bijdraagt aan lerend vermogen tussen provincies. 

Kennisintegratie 

Dit procesprincipe hebben we grotendeels bekeken door de ogen van onderzoekers. We constateren 

met betrekking tot kennisintegratie dat er in en na de LEN 1 veel is geleerd over de interdisciplinaire 

aanpak en de kennisintegratie die er nodig is. In de LEN 2 zijn namelijk gezamenlijke sessies en 

schrijfweken georganiseerd, die als zeer behulpzaam zijn ervaren door de onderzoekers voor het 

aanbrengen van een gezamenlijke lijn in onderzoek waarin verschillende onderwerpen elkaar kunnen 

versterken, zoals ecologie, bestuurskunde en landbouw. Wel zien we, overigens net als het LEN-team 

zelf, dat het lastig is geweest verschillende studies op een goede manier bij elkaar te brengen, zowel 

conceptueel als methodologisch. Dit vraagt aandacht in de LEN 3 – ondanks dat hier al duidelijk 

stappen op zijn gezet, zoals het ontwikkelen van een gezamenlijke taal en gezamenlijke conclusies, 

bijvoorbeeld in de vorm van een lessenfiguur in het eindrapport. Met name wat betreft het onderdeel 

lerend vermogen moet PBL-WUR zich bewust zijn dat een studie naar lerend vermogen mogelijk een 

langere aanlooptijd nodig heeft, omdat het voor zowel onderzoekers als beleidsbetrokkenen een 

abstract onderwerp is. Er is tijd nodig om elkaar te vinden en te begrijpen en om uiteindelijk de 

behoeften hieromtrent te articuleren. Al is dit niet uniek voor lerend vermogen, toch verdient het 

aandacht dat hiervoor heel helder is wie de doelgroep is, ook omdat dit mogelijk anders is per 

onderzoeksonderwerp.  

Ter besluit: versterking van het lerend vermogen via reflexieve monitoring 

Bovenstaande aanbevelingen kunnen gelezen worden als indicatie dat er veel ruimte voor verbetering 

is – maar ook als indicatie dat al veel goed gegaan is de afgelopen jaren. Immers, veel van de suggesties 

ter verbetering vragen niet zozeer om het bewandelen van alternatieve paden, maar suggereren 

manieren om de al gebaande paden te verbeteren. Dat gaat soms gepaard met het opwerpen van de 

vraag of er niet geschoven moet worden met rollen en verantwoordelijkheden (zoals het idee dat 

provincies meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces moeten nemen, en aan de lat moeten 

staan voor de verankering van getrokken lessen) en soms met de suggestie dat meer of andere 
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structuren overwogen moeten worden (bijvoorbeeld het idee om structuren op te zetten ter 

ondersteuning van interne verantwoording).  

Tot slot bevelen we aan om te een extra element in te bouwen in de organisatie van de LEN3, als 

waarborg om de voornoemde aanbevelingen te realiseren. Dit kan vorm krijgen in het vooraf met 

beleidsbetrokkenen afspreken van acties, die gevolgd worden in kleine, korte feedbackloops binnen 

de LEN 3, die expliciet uitnodigen tot reflectie op nodige bijsturing. Korte feedbackloops zorgen dat er 

als het ware ‘in het klein’ gereflecteerd wordt en rekenschap wordt afgelegd over de gedane 

inspanningen en de opbrengsten daarvan – of het uitblijven van opbrengsten. Dit kan stimuleren 

getrokken lessen snel door te vertalen naar nieuwe acties, en helpt om tegemoet te komen aan de 

behoefte aan inzicht in wat provincies doen met geleerde lessen. Zodoende borgt een dergelijke vorm 

van reflexieve monitoring de betrokkenheid en helpt het om tegelijk het verantwoorden en het leren 

te versterken. Als – waar mogelijk en wenselijk – gekozen wordt voor het inrichten van de LEN3 met 

een extra element dat dergelijke feedbackloops organiseert, middels het instrumentarium van 

reflexieve monitoring, betekent dit dat het onderzoek van de LEN 3 (deels) adaptief wordt ingestoken. 

Een zekere flexibiliteit is nodig om de paden te kunnen volgen van het formuleren, implementeren, 

monitoren en bijsturen van doelen en acties. De methode van reflexief monitoren die dit zou kunnen 

ondersteunen is specifiek ontwikkeld voor het bereiken van transformatieve vormen van impact en 

systeeminnovatie (Van Mierlo et al., 2010). Het ligt voor de hand dit te beleggen bij een externe partij 

om de onafhankelijkheid van PBL te waarborgen. 
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