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Ten Geleide

Per 1 ionuo ri 1995 is de nieuwe Notionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek (NRLO)

ingesteld met ols opdrochi toekomstverkenningen te doen ter ondersteuning von de

stroteg i eform u I eri n g voor h et lo nd bouwku nd i g ond erzoek.

ln dii zelfevoluotieropport NRLO worden output en functioneren von de NRLO in de periode

1995 - 1998 geschetst en geëvolueerd.

Feiteliike informotie over onder meer werkprogrommo, publicoties, workshops, formotie en

budgei is opgenomen in hoofdstuk l.
De wiize woorop de NRLO ziin opdrocht heeft uitgevoerd, en de belongriikste doorbii

opgedone leerervoringen, ziin vermeld in hoofdstuk 2.

De sterke, zwokke en interessonte punten von de NRLO, zools de Rood NRLO die ziet, ziin

vermeld in hoofdstuk 3. ln dot hoofdstuk is voorts oongegeven dot noost de zelfevoluotie

een evoluotie von de NRLO door een visitotiecommissíe zol plootsvinden.

Het zelfevoluotieropport goot niei in op de toekomst von de NRLO no 1 ionuo ri 1999.

Doorover zol de NRLO noioor 
.l998 

voorstellen doen, met inochtneming von onder meer

de resultoten von de zelfevoluotie en het ropport von de visitotiecommissie.

ProfDr.lr A. Rörsch,

voorziller NRLO.
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.l3. 

"NRLO en lnspecfie; een beleidsonderzoek noor de betekenis von verkenning en
inspecfie"
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Somenvqlf ing

l. Het NRLO-werkprogrommo is uitgevoerd binnen het toegestone budget en de

toegewezen formotie.

2. ldeeën voor het toekomstig kennisbeleid ziin gegenereerd vonuit een drieledige

benodering. Nomeliik onolyse von en discussie over:

o. de mootschoppeliike dynomiek (de themo's "mootschoppeliik perspectief londbouw",

"groene ruimte"r "ogrosector" en "vissecior");

b. de wetenschoppeliike en technologische dynomiek (themo "strotegische wetenschops-

en technolog iegebieden") ;

c. de dynomiek von innovotieconcepten, -processen, -instituties en -instrumenten (themo

"orgonisotie von innovotie").

3. Bii de uitwerking von de themo's ziin uiteenlopende leerervoringen opgedoon. Onder

ondere bleek dot het onderscheid tussen verkenningen en onderzoek essentieel is, en

dot noost het hulpmiddel scenorio's een scolo oon verkenningenmethoden noodzokeliik

is.

4. Scope, werkwiize en orgonisotie von de NRLO hebben zich ten dele onders ontwikkeld

don bii de stort in 1995 voorzien.

5. Somenwerking bii de uifuoering von het werkprogrommo met een diversiteit oon ondere

verkennende orgonisoties is mogeliik en vruchtboor gebleken.

ó. Ten behoeve von verschillende doelgroepen ziin door de NRLO op die doelgroepen

toegesneden producten vervoordigd.

7. Bii toekomstverkenningen en strotegieontwikkeling ziin vernieuwíng genererende

processen in het netwerk von deskundigen en stokeholders woorschiinliik minstens zo

belongriik ols de vervoordiging von concrele producten in de vorm von ropporten-

8. De NRLO vertoont zowel sterke punten (o.o. de systemotische longe termiin

verkenningenoonpok) ols zwokke punten (o-o. het veelol ontbreken von direct zichtbore

implementotie von de NRlO-verkenningen) ols interessonte punten (o.o. het ziin von

mokeloor en iniermedioir bii de totsiondkoming von nieuwe innovotieve netwerken).
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1. Feiteliike informotie

l.l. Doel/opdrqcht NRLO

De formele grondslog voor de per 1-1-'95 gestorte nieuwe NRLO vormt het convenont

tussen voorzitter NRLO en Bestuursrood LNV (biiloge 1). Het convenont formuleert ols

doel/opdrocht von de NRLO "heÍ doen von een samenhongend pokkel van verkenningen

die dienen ier ondersleuning bii hef uiízelten von de sfrotegie voor het londbouwkundig

onderzoek".

1.2. Werkprogrqmrlo, publicqties en workshops

ln iuli 1995 is het werkprogrommo t 995-1997 verschenen. Kernpunlen von dit

progrommo woren:

l. De keuze voor 5 themo's, te weten:

l. Mootschoppelijke en culturele positie von londbouw en notuur in de 2'1" eeuw

2. Plottelo ndsontwikkel ing

3. Afzet-, verwerkings- en productiesystemen in de 21" eeuw

4. Vis en visseril in de 2l " eeuw

5. Orgonisotíe von ínnovotie

2. De gerichtheid op verschillende doelgroepen

3. De methodische oonpok

4. Duurzoomheid ols leidmotief

ln de periode von medio 
.l995 

tot ohober 1998 is het werkprogrommo gereoliseerd, zii

het met een oontol wijzigingen ten opzichte von de oonvonkelijke opzet (zie hoofdstuk 2).

Het werkprogrqmmo heeft geresulteerd in co. 
.l00 

ropporten (biiloge 2) en co. 50

workshops (biiloge 3).

1.3. Werkwiize

Het convenont vermeldt ols hulpmiddel bij verkenningen het opstellen von scenorio's. De

feiteliike ontwikkeling is geweest dot de NRLO bil de uituoering von het werkprogrommo

Ropport ZelÍevoluotie NRLO



een oonzienlilk meer gedifferentieerde werkwiize heeft gevolgd don olleen het gebruik von

scenorio's (zie hoofdstuk 2).

1.4. Formqlie en budger

ln het convenont is ten oonzien von formotie en budget het volgende vostgelegd:

"LNV gorandeert een inzei von 9 fle voor hef Bureou NRLO voor een periode von vier ioor."
en "De NRLO heefÍ naosi de persone/e inzel een gegarondeerd studiebudget von f, Q5
milioen per ioar"Tevens kon "-..bif de BesÍuursrood LNV een voorslel Íer goedkeuring

worden ingediend voor bekostiging von ondere uil Íe besíeden werl<zoomheden, tol een

maximum von f. 2 milioen per ioor".
De feitelijke personele bezetting bedroeg 8 à 9 fte. Voorts heeft LNV elk joor het

benodigde budget voor uit te besteden werkzoomheden beschikboor gesteld. Dit budget

wos loger don het moximum von f. 2 milioen, mede doordot gebruik is gemookt von

externe finonciering door derden; LNV heeft in 1995 (in totool) voor co. f. 0,5 milioen

progrommogelden gefourneerd; in 
.l996 

voor co. f. l,ó milloen; in 1997 voor co. 1,4

milioen en in 
.l998 

voor co. f. I milioen (billoge 4)

1.5. NRtO-orgonisotie

ln de Regeling Noiionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek (biiloge 5) is vostgelegd

dot de NRLO bestoot uit de volgende orgonen: o. de Rood, b. het Dogelijks Bestuur, c. de

Klonkbordgroepen, d. het Overlegcollege Onderzoekorgonisoties en e. het Bureou. Feiteliik

heeft het Dogeliiks Bestuur somen met het Bureou in de periode 
.l995 - 1998 de motor

von de NRLO gevormd. De rol von de per gebied ingestelde klonkbordgroepen wos zeer

beperkt en het Overlegcollege heeft feiteliik niet gefunciioneerd. ln de Regeling NRLO is het

netwerk von co 500 deskundigen en stokeholders niet genoemd. Bii de NRlO-werkzoom-

heden in de loren '95-'98 heeft dit netwerk echter een essentiële rol gespeeld.

Het hoofdkenmerk von de NRlO-orgonísotíe in de joren 1995 - 
.l998 

wos niet een "voste

structuur met voste personele bezettingen". Moor een flexibele orgonisotie-"structuur" met

per onderwerp gemobiliseerde strotegische denkers, experts en stokeholders. Op

persoonliike bosis leverden zii hun bijdroge oon de verkenningen von de NRLO, in tiidelilke

en wisselende orgonisotievormen: biloterole gesprekken, essoys, studies, coreferenten,

deelnome oon workshops, rondetofelconferenties, verkenningencommissies, etc. (zie

hoofdstuk 2).
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2. Zoeken en leren

Bii de stort von de nieuwe NRLO wos veel onzeker. Hoe kon de kernopdrocht "biidrogen

oon de strotegie-ontwikkeling von het londbouwkundig onderzoek door middel von

toekomstverkenningen" effectief en zinvol worden uitgevoerd? Hoe kon de NRLO door

middel von een goed gekozen werkprogrommo en odequote werkmethoden meerwoorde

voor kennisinstellingen, beleidsinstonties en bedriifsleven leveren? Dot woren enkele von de

vrogen bij de stort von de nieuwe NRLO. Al zoekend en lerend heeft de NRLO in de

periode '95-'98 doorin ziin weg trochten te vinden. ln het onderstoonde wordt op een

oontol ospecten doorvon ingegoon.

2.7. De inhoudeliike uilwerking vqn de themq's

Zools in hoofdstuk I is vermeld wos het NRlO-werkprogrommo 
.l995-.l997 

per luli 1995

gereed en bevotte dit werkprogrommo een viiftol themo's. Bii de uitwerking en uituoering

von het werkprogrommr: is oon de hoofdliinen von het progrommo vostgehouden, moor ol

werkende zijn op onderdelen wíizigingen oongebrocht, don wel hebben ioevoegingen oon

het werkprog rommo plootsgevonden.

Themq l: "Moolschoppeliike en cuhurele positie von lqndbouw en notuur in
de 21" eeuw"

Voor dit ihemo is medio '1995 een stortnotitie opgesteld.

ln overleg tussen NRLO en LEI-DLO is een oonzet gegeven voor een nodere uitwerking von

de problemotiek, woorin de interoctievlokken ziin geïdentificeerd tussen londbouw, noiuur

en mootschoppii. lnteroctiepotronen op de rookvlokken ruimtegebruik, voedingsmiddelen,

notuurlijke hulpbronnen en orbeid ziin beschreven. Voorgesteld is te onderzoeken in

hoeverre het denkboor is dot zich onno 20.I0 dezelfde of iuist ondersoortige problemen

voordoen. Reflectie op toekomstíge mogeliikheden en knelpunten zou inzichi moeten geven

in de vroog welke strotegieën door het best op oon kunnen sluiten en wot dot voor het

onderzoek betekent.

Nodere discussies over het onderwerp hebben er toe geleid een woi ondere oonpok te

kiezen don oonvonkelilk voorgesteld. Gekozen is voor een oonpok woorbi] oon vier

deskundigen is gevroogd ieder vonuit een bepoolde involshoek, een discussienoto te

schríjven over de veronderende reloties tussen londbouw en mooischoppii op weg noor

2015.
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ln vier essoys is de problemotiek benoderd vonuit respectieveliik:

. de involshoek von de ruimteliike plonning en hei ontwerp (ropport 97/39);

o de regionool-economische en regionool-geogrofische involshoek (ropport 97/aQ;
. de bestuurliik-mootschoppelilke involshoek (ropport 97/411; en

. de involshoek von de essentiolio die het eigene von londbouw en het rurole weergeven

(ropport 97/42).

Over de vier essoys is een ronde-tofelconferentie gehouden (NRLO ropport 97/43).

lnzichten die de essoys en de ronde-tofelconferentie hebben opgeleverd zijn benut bii de

opstelling von het integrotíeropport "Een mootschoppeliik perspectief voor de londbouw;

kennis- en innovotieopgoven voor de toekomst".

Leerervoringen:

a Voor een verkenning is het von belong voldoende flexibiliteit in te bouwen met

beirekking tot de oonpok. Het is deels een kwestie von ol zoekende in dioloog met

onderen ie weg vinden.

I Essoys kunnen woordevol ziin ols bosis voor een verkenning. De keuze von de essoyisien

is bepolend voor het resultoot.

o De resultoten von workshops ziin omgekeerd evenredig met hei oontol deelnemers. De

"kwolitei+" von de deelnemers is bepolend.

Themo 2: "Ploltlelo ndsontwikkel i ng"

ln de oonvonkeliik gekozen oonpok von de verkenning plottelondsontwikkeling log een

sterk occent op het ochterholen von denkbore strotegieën voor plottelondsonfwikkeling vio

een scenorio-ochtíge benodering. Strotegieën, zo wos de gedochte, bepolen in hoge mote

hei type von innovotie - en kennisontwikkeling die voor het plottelond in de 2.|" eeuw nodig

is. Om te zien in hoeverre zo'n oonpok uifuoerboor wos werd in .l99ó 
een proefuerkenning

uitgevoerd (NRLO ropport 96/24).ln de proefuerkenning werd het zogenoomde SAR

(Strotegieën, Aspecten en Reseorch) model getoetst. Deze benodering hod olle kenmerken

von een holistische oonpok; dot wil zeggen dot olle denkbore (positieve en normotieve)

ospecten die op de toekomst von het plottelond von invloed ziin konden worden meege-

nomen. Een nodeel von deze werkwilze bleek de tiidrovendheid von de exercities die

moesten worden uitgevoerd olvorens tot de kernvrogen te komen von de plottelonds-

ontwikkeling in de komende l5 à 20 joor. Er is vervolgens gekozen voor een meer op

innovotie en kennisontwikkeling geríchte en een meer themotische oonpok met de

volgende kenmerken:

. Om zicht ie kriigen op de belongrilkste konsen, bedreigingen, uitdogingen en

strotegieën voor plottelondsonfwikkeling is geporÍicipeerd in en gebruik gemookt von
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een oontol lopende toekomsfuerkenningen en (concepi) beleidsnoto's met grote

relevontie voor de plottelondsontwikkeling. Doornoost ziin eigen studies uitgezet.

o Tegen de ochtergrond von de belongriikste konsen, bedreigingen en uitdogingen voor

plottelondsontwikkeling werden er een oontol prioritoire themo's voor innovotie en

kennisontwikkeling geselecteerd. Deze themo's zijn op een workshop ter discussie

gesteld, geprioriteerd en geconcretiseerd.

o Er is veel oondocht besteed oon de kennisinfrostructuur voor de groene ruimte in twee

opzichten. ln de eerste ploots is een siudie uitgezet noor de relotie tussen

innovotieprocessen op het plottelond en de doorbij gebruikte en gevormde kennis. ln

de tweede ploots is een inventorisotie verricht noor (de structuur von) het kennisoonbod

von publieke kennisinstellingen relevoni voor de groene ruimte. Deze gegevens konden

in de eindfose worden geconfronteerd met de behoefte oon innovotie en

kennisontwikkeling voor de groene ruimte. Beide studies ziin von grote betekenis

geweest voor het integrotieropport groene ruimte.

. Sommige prioritoire themo's voor innovotie en kennisontwikkeling ziin verder uitgewerh.

Een doorvon is de interoctie en differeniiotie tussen stod en lond. Hiervoor is inmiddels

een progrommo voor fundomenieel wetenschoppelilk en strotegisch onderzoek

opgesteld.

Leerervoring:

r Bii de verkenning von een themo ols de groene ruimte woorvoor een groot oontol

octoren eveneens toekomstgerichte octiviteiten ontplooien is een hoge mote von

interoctie met die octiviteiten noodzokeliik. Alleen don kon oonsluiting worden verkregen

bii het denken over de moterie, is er sproke von herkenboorheid en kon het nodige

droogvlok worden verkregen voor uitvoering von de voorslellen voor innovotie en

kennisontwikkeling.

Themq 3: "Agroseclor"

Subthemq: "Globolisering en Agribusiness

De wÍlze woorop dit ondennrerp oongepokt zou kunnen worden heeft binnen de NRLO tot

intensieve discussies geleid. Zowel de koroherisering von het onderwerp, ols de door-

vertoling von veronderingen ten oonzien von globolisering noor potentiële vernieuwingen

in het kennis- en innovotiebeleid leverde problemen op. Het plon von oonpok is voor-

gelegd oon verschillende orgonisoties (zowel vonuit het onderzoek ols vonuit consultoncy

bureous). Tiidens die bi]eenkomst is nodrukkeliik gesteld dot het hier zou goon om een

verkenning en niet om gedetoilleerd onderzoek. Hei ontwerpen von scenorio's wos

onderdeel von de verkenning. Deze oonpok wos voor olle betrokkenen nieuw.
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Betrokkenen is gevroogd om offerte uit te brengen voor het geheel of onderdelen.

Op bosis von de offertes is een kleine werkgroep ingesteld.

Het bleek niet eenvoudig om de oord von het verkennen over te drogen oon de leden von

de proiectgroep binnen de beschikbore tiid en het begrensde budget. Betrokkenen bleven

veelol op onolyse en feiten gericht. Vonuit de NRLO werd uiteindelijk beslofen om in te

zetten op een oontol ochtergrondstudies. Globolisering werd doorbil benoderd vonuit de 3

hoofdoctoren, die voor het kennis- en innovotiebeleid von belong ziin: ogribusiness,

kennisinstellingen én de overheid. Voor een oontol onderdelen werden de proiectgroep-

leden ingeschokeld. De prolectgroep ols zodonig werd opgeheven.

Bii de ochtergrondstudies ziin verschillende werkvormen gehonteerd: interviews, onderzoek

en essoys. Bii elk von deze vormen is getrocht uit te stijgen boven feitelijkheden en onolyses,

moor verschillende ontwikkelingsrichtingen met hun consequenties te gebruiken voor het

ontwerpen von strotegieën. De scenorio-oonpok is beperkt tot onolyse von driivende

krochten, en inschotting von de potentiële consequenties doorvon; het bouwen von een

oontol verschillende scenorio's is ochterwege geloten.

Op bosis von het verkregen moteriool is door de prolectleider vonuit het bureou NRLO, met

het meest betrokken DB-lid een integrotieroppori opgesteld met voorstellen voor

kennisthemo's en voor oonpossingen von de kennisinfrostructuur.

Leerervoringen:

o lnschokeling von onderzoekinstellingen bii de uitvoering von verkenníngen leidt

gemokkeliik tot een onderzoekmotige (onolytische) in ploots von verkennende oonpok.

r Niet zozeer het onolytische deel vormt bij verkenningen het moeiliikste onderdeel, ols wel

het visie-ontwikkelende, het strotegie-ontwerpende en het vernieuwende voorstellen

genererende deel.

Subthemo: "Morkl en Consumenl"

Centrool in deze deelverkenning stond de toenemende morktgerichtheid, woormee de

ogrosector te moken krijgt. De consument komt doorbii steeds centroler te stoon. Tildens de

stortconferentie in december 
.l995 

werd duideliik welke deelospecten nodere studie ver-

eisten. Doorbijwerden verschillende wegen gekozen. Bv. voor "morkten" en "consumenten-

gedrog" werden experts gevroogd 4 essoys te schriiven, die besproken ziin iiidens een

workshop in iuni 1996. Met betrekking tot "flexibele ketens" werd somenwerking gezocht

met de Stichting AKK en heeft LEI-DLO een siudie verricht.

Tiidens een workshop, gehouden in iuni 1996, werd een tweetol onderwerpen noor voren

gebrocht ter nodere bestudering:
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o "Focussed differentiotion" ols deelstrotegie in de EU en ols hoofdstrotegie in opkomende

morkten en ten oonzien von opkomende morhen: "wot weten we (niet) over interessonte

n iches, consumentenged rog, cultuurpotronen ?".

. Hoe kunnen wensen von consumenten worden lerug vertoold noor eisen te stellen oon

producten en productieprocessen en wot betekent dot voor W&T?

Over beide onderwerpen werd in opdrocht von de NRLO een studie uitgevoerd.

Voorts is bii het deelthemo "Morh en Consument" oondocht besteed oon de volgende

onderwerpen:

o "De milieubewuste consument". Dit ondenverp is ter hond genomen in een

somenwerkingsverbond von de NRLO met de RMNO en de RGO.

o "Bío-octieve componenten in voeding" (somenwerking NRLO, RGO, NWO).

. De wisselwerking tussen ogrorische ketens en verschillende vormen von tronsport en

distributie. ATO-DLO en TNO-INRO ziin door NRLO en AKK gevroogd een studie noor

dit onderwerp uit le voeren.

Leerervoringen:

o Stortconferenties en workshops kunnen woordevolle signolen voor de inrichting von een

verkenning opleveren.

t Somenwerking met ondere orgonisoties leidt bij een verkenning veelol tot meerwoorde.

Subthemo: "Lqndbouw en Milieu"

De themo's "hulpstoffen" en "energie" (por. 2.3. en 2.4. vil het werkprogrommo) ziin

geïntegreerd in één verkenning Hulpstoffen en Energie ln Londbouwsystemen ln 2015

(HELI 2015). ln een ochttol ochtergrondstudies ziln de kernvrogen uit het werkprogrommo

oon de orde gekomen. Noost technologische oplossingsrichtingen (ropport 97/5) is

uitvoerig oondocht besteed oon het verkennen von bestuurlijke instrumenten en institutio-

nele orrongementen (ropport 97/6,97/7 en 97/8). Vervolgens is de bestuurliike hoolboor-

heid von een tientol sirotegieën in koort gebrocht, o.o. met gebruikmoking von een Group

Decision Room (ropport 97 /10). De uitgongssituotie met betrekking tot de milíeubelosting

vonuit de londbouw is kwontitotief vostgelegd (roppod 97/4) en mootschoppeliike trends

en hun invloed op londbouw en milieu ziin geonolyseerd (ropport 97/9), terwiil de inter-

notionole dimensie, toegespitst op het EU-beleid, oport oondocht heeft gekregen (roppori

97 /18). Er ziin 2 workshops gehouden, één over technologische en één over bestuurlilke

oplossingsrichtingen. Drie von de ocht studies ziin uitgevoerd door niet-londbouwkundige

instellingen.
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Leerervoringen:

r Het opstellen von een plon von oonpok vio een consultotieronde met interessonte

gespreksportners is essentieel; vervolgens dient wel voldoende ruimte te worden

ingebouwd voor koerswiizigingen tijdens de verkenning.

+ lnterdisciplinoire somenwerking is lostig, met nome tussen bèto en gommo-disciplines;

binnen deze verkenning is dit ook niet voldoende verwezenliikt.

r Het onolyseren von driivende krochten, zonder helder beeld von de positie von octoren

en mogeliike strotegieën is weinig zinvol.

Subthemo z "Diergezond heid"

Het onderdeel "diergeneesmiddelen" binnen het themo "hulpstoffen" is verbreed noor

"diergezondheid" en uitgevoerd ols een oporte verkenning binnen themo 3. Vonuit

verschillende involshoeken ziin konsen en bedreigingen op het gebied von diergezondheid

geschetst, zijn technologische en bestuurliike strotegieën oongegeven, evenols sponnings-

velden met ondere beleidsterreinen. De essoys ziin gebundeld in ropport 97/30 en

besproken tiidens een workshop.

Leerervoringen:

o Essoys ziin zeer woordevol ols bosis voor een verkenning, vonwege de mogeliikheid om

een somenhongende, controversiële visie te presenteren, zonder noodzook voor

wetenschoppeliike onderbouwin g.

a Keuze von het onderwerp en de iiming von de verkenning ziin sterk bepolend voor

belongstelling en doorwerking.

Overige onderdelen binnen themo 3

. De kernvrogen bii het onderdeel "ogrorisch grondgebruik" (2.5 uit het werkprogrommo)

ziln meegenomen in de verkenningen "mootschoppelijke en culturele positie von

lo nd bouw en notuur"en "plottelondsontwi kkel ing".

. De "betekenis von systeemonolyse bii het ontwerpen von duurzome ogro-systemen"

(2.7 uil het werkprogrommo) is een belongriik onderdeel in de verkenningen "londbouw

en milieu" en "diergezondheid". De voorwoorden voor een vruchtbore wisselwerking

tussen geïntegreerde en reductionistische benoderingswiizen, een von de kernvrogen bii

dit onderdeel uit het werkprogrommo, komen oon de orde in de verkenning "orgoniso-

tie von innovotie". Bosis hiervoor is het essoy "uitdogingen en concepten voor

toekomslig londbouwkennisbeleid" (ropport 97 /17).
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Themo 4z "Yis en visserii in de 21" eeuut"

Bii dit themo ziin oorspronkeliik de volgende onderwerpen ols prioritoir oongemerkt:

o visserii en ecosysteem;

o optimool gebruik von oquotische biomosso;

o internotionolisotie von het visserilbeleid;

o Nederlond ols distributiecentrum voor de Europese vismorkt.

Deze vier onderwerpen ziln in de vorm von verkennende studies uilgewerkt, met ols

konttekeningen:

* bii "visserii en ecosysteem" is de scenorio-benodering gevolgd, inclusief tussentiidse

interoctie met betrokkenen;

* "optimool gebruik von oquotische biomosso" is uitgevoerd middels drie deskundigen-

essoys, woorbii de oondocht niet olleen is gegoon noor onbenutte of onderbenutte

mogeliikheden von de Noordzee-visserij, moor ook noor ondere oquotísche orgonismen

en noor ondere woteren;

* bii "internotionolisotie von het visseríibeleid" is de scenorio-benodering gevolgd, evenwel

zonder tussenti idse i nteroctie met betrokkenen ;

* het onderwerp "Nederlond ols distribuiiecentrum voor de Europese vismorkt" is

momenteel in uitvoering, en wel in de vorm von een strotegische bedrijfstokverkenning.

De in 'l 997 in het leven geroepen Roodsgroep die zich over de eindroppoÉoge von dit

themo heeft ontfermd heeft een verkenning noor de konsen en bedreigingen von

oquocultuur toegevoegd oon het themo.

Leerervoringen:

r De productie von de stortnotitie voor dit themo is grotendeels uitbesteed. Dit bemoeiliikt

uiteindeliik de verdere procesbegeleiding (von ochtergrondstudies e.d.) door de NRLO-

proiectleider.

r Het verkenningenroppod is geschreven in intensieve interoctie met een kleine

verkenningscommissie. Dit heeft de kwoliteit von hel ropport oonzienliik verhoogd, onder

ondere doordot deze commissie ríchting kon geven oon de penvoerder.

Themq 5: "Orgonisolie von innovqlie"

Beleidsmotige overwegingen hebben er toe geleid dot het onderdeel verkenning

"Wogeningen in profiel" binnen themo 5 met voorrong en verzwoord is uitgevoerd, in

intensieve somenwerking NRLO/OCV

Voorts hebben de discussies noor oonleiding von de stortnotitie geleid lot hergroepering,

gewiizigde oonpok en ten dele nieuwe subthemo's binnen themo 5. Het themo wordi
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verkend op conceptueel niveou, op het niveou von de processen, en op het niveou von het

functioneren von instituties en instrumenten.

+ Conceptueel niveou: Uitdogingen en concepten voor toekomstig londbouwkennisbeleid

(NRLO-ropport 97/17).

= lnnovotieprocessen:

* lnnovotieprocessen in rundveehouderii, vorkenshouderii, okkerbouw en tuinbouw op

weg noor 20.l5 (NRlO-ropport 97/44)
* Plottelondsvernieuwing en kennis (NRLO-rop port 97 /33)

= Functioneren von instiiuties en insirumenien:

* Wogeningen in profiel. Londbouwwetenschoppen in 20.l0: de positie von de LUW

(NRLO/OCV-roppod 97 /9)
* Kennisinstellingen en internotionolisotie (NRLO-ropporf 97 /1 5)

* Gemengd fruit. Op zoek noor interessonie vormen von somenwerking en concurrentie

op de ogro-kennismorkt

x Kwo I iteitsbeoordeling vo n onderzoek (VSN U/LUWN RLO/COS-proiect)

Leerervoringen:

i lnnovotie is een meerhoofdig monster - bii communicotie hierover dieni oltiid veel zorg

besteed te worden oon het duiden von het onderwerp (goot het over innovotie door

ogroriers, door de keten, door verwonle orgonisoiies en bedrijven; over incrementele of

rodicole innovoties, etc.).

r Er is geen olgemeen geoccepteerde'body of knowledge' meer oonwezig over het

innovotiesysteem in de ogrosector en groene ruimte - dit in tegenstelling tot het tiidperk

von het zogenoomde OVO-drieluik. Enerziids is dit een gunstige uitgongspositie voor

toekomstverkenningen over in novotieprocessen, onderzilds bemoeli jkt dit een brede

gedochtenvorming (er leven immers vele impliciete en expliciete denkbeelden over hoe

innovotieprocessen in elkoor zltlen, hoe ze in elkoor zouden moeten zitten, wot tiid- en

pl o otsof ho n kel i I ke i nvloedsfoctoren zí 
I 
n, etc. ).

Verkenni ng : "Slrolegische Welenschq ps- en Technolog iegebieden"

De portfolio-onolyse von het londbouwkundig onderzoek, oonvonkeliik een onderdeel von

themo 3 (2.6 uit het werkprogrommo), is oonzienlijk verzwoord en wordi uitgevoerd ols een

oport themo "wetenschop en technologie". Het integrotieropport zol in november 1998

verschiinen. Doel von deze verkenning is het genereren von ideeën en voorstellen ter

versterking von strotegische W&T-gebieden voor ogrosector, groene ruimte en vissector.
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Deze verkenning bestooi uit 3 fosen:

. Eersie fose (medio 199ó-eind 1997): ldentificeren von konsriike internotionole

ontwikkelingen in wetenschop en technologie. En onolyse von de potenties doorvon voor

de ontwíkkeling von ogrosector en groene ruimte.

o Tweede fose (eind 1997-medio 1998): sterkte/zwokte-onolyse von het Nederlondse

kennissysteem voor geselecteerde strotegische W&T-gebieden, met doorbii oondocht
* middelenpositie

* systeemkenmerken

* performonce

. Derde fose (tweede helft 1998): uitwerken von voorstellen ter versterking von de

oonsluiting tussen het kennissysteem voor de ogrosecior en de groene ruimte en de

internotiono le wetenschoppel i jke en tech nolog ische ontwi kkel íngen.

ln de eerste fose ziin op bosis von verschillende studies en essoys (ropporten 97 /22, 97 /24,

97 /25, 97 /26, 97 /32, 97 /36, 97 /37 , 97 /45, 98/11 , 98/12, 98/13, 98/14, 98/15 en

98/16l,de volgende gebieden geselecteerd: sensortechnologie, nonotechnologie,

modelleren en visuoliseren, moleculoire biologie en ontwikkelingsbiologie, productie-

ecologie, veterinoire epidemiologie, verpokkings- en beworingstechnologie, beleids-

processen londelílk gebied en oquocultuur. Ter voorbereiding von fose 2 is door TNO-STB

in opdrocht von de NRLO een methodiek ontwikkeld voor de kwoliteitsbeoordeling von de

ogro-kennisinfrostructuur, mede oon de hond von 3 cose studies (ropport 97/23).Deze

methodiek wordt nu gehonteerd om de sterhen en zwokten von de ogro-kennisinfro-

structuur op de genoemde W&T gebieden in koort te brengen. De bevindingen von TNO-

STB zullen in workshops met betrokkenen worden besproken, woorno het ofrondende

integ rotieropport zo I worden opgesteld.

Leerervoringen:

Deze worden in noioor 1998 in koort gebrocht.

Verkenning: "Londbouwonderwiisslrolegie"

Deze verkenning wos oonvonkeliik niei in het NRlO-werkprogrommo opgenomen.

ln opdrochi von de Directie Wetenschop en Kennisoverdrocht (DWK) voeren NRLO en

STOAS gezomenliik een beleidsvoorbereidende studie uit voor het Agrorisch Onderwils-

beleid. DWK ochtte het von belong te bekilken welke oonknopingspunten de NRLO-

verkenningen bieden voor het ogrorisch onderwiisbeleid von het Voorbereidend

Middelboor BeroepsOnderwils (VMBO) tot en met de LUW. De studie is gericht op het

ontwikkelen von een strotegische visie met ols richtjoor 20.l0. Als werkmoteriool wordt
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enerziids het resultoot von NRLO-verkenningen gehonteerd, en onderziids beschrilvingen

von visie-ontwikkelingen binnen het onderwiissysteem.

ln twee ronde-tofelconferenties, één gericht op de ogribusiness en één gericht op de

groene ruimte, ziin strotegische opties verkend en zijn oontrekkeliikheden, risico's en

reolisotievoorwoorden von de opties onder de loep genomen. Op bosis hiervon is een

notitie opgesteld woorin uitdogingen voor het onderwils ziin opgenomen.

Conclusies en oonbevelingen von deze noiitie zijn ter discussie gesteld op een bijeenkomst

met vertegenwoordigers uit het onderwiisveld, oongevuld met een schriftelijke reoctieronde

longs een oontol (ogrorische) ondenarijsdeskundigen. De studie wordt ougustus 1998

ofgerond.

Leerervoringen:

o De wederziids oonvullende expertise von NRLO en STOAS is woordevol bii

toekomsfuerkenningen ten behoeve von het londbouwonderwiisbeleid.

t Overige leerervoringen in september I998 formuleren.

Prog rommeri ngsstudies

ln somenwerking met ondere sectorroden werden verschillende (progrommerings)studies ter

hond genomen.

Hoofdonderwerpen woren: "milieubewuste consument", "biodiversiteit", "openluchi-

recreotie", "interoctie stod-lond", "toekomstonderzoek en strotegische beleidsvorming",

"ketens en plottelondsontwikkeling", "leefomgeving" en "duurzome ruimteliike ontwikke-

ling".

Doorover verschenen in de periode .l995 - 1998 de in biiloge ó vermelde ropporten.

2.2. Scholing NRLO-stqÍ

ln 1995, en ten dele in 1996, ziin ten behoeve von de NRLO-stof cursussen en workshops

georgoniseerd over de volgende onderwerpen:

. verkenningsmethoden

. scenoriogebruik

. duurzome ontwikkeling

. creotieve denkvoordigheden

Aon deze scholingsoctiviteiien nomen ten dele ook leden von het Dogeliiks Bestuur NRLO

deel en medewerkers von orgonisoties woormee werd somengewerh.
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Doornoost werd gedurende de gehele periode '95-'98 door NRlO-siofleden deelgenomen

oon externe cursussen en workshops. Eén medewerker rondde de cursus "Toekomst-

verkenning in orgonisoties" von de open Universiteit met succes of.

2.3. Communicqtie

De NRLO heeft tiidens de period e 1995 - 1998 verschillende wegen geëxploreerd voor

communicotie met ziin doelgroepen. ln 1997 is een communicotieplon opgesteld, dot

veruolgens de leidrood vormde voor de octiviteiten in de ioren '97 en'98. Belongriike

elementen bii de communicotie ziin gebleken:

. NRLO hond-out en NRLO Nieuwsbrief

. NRLO website op internet

o het onderscheid tussen producten (publicoties) en processen (werkbesprekingen,

workshops, voord rochten, bi lotero I e contocten, etc. )

. het moken von op verschillende doelgroepen toegesneden producten

(ochtergrondstudies, integrotieropporten en ropporten voor policy-mokers)

ln biiloge 7 is enige nodere informotie opgenomen.

2.4. Kwqlireir

Kwoliteitsborging von de NRLO-ropporten is een belongriik oondochtspunt geweest von

Dogeliiks Bestuur en Bureou NRLO. Het systeem von kwoliteitszorg is vostgelegd in het

NRLO-werkdocument "Kwoliteitszorg en odminisirotieve orgonisotie NRLO-ropporten". Voor

de onderwerpen die in hei ropport worden behondeld wordt verwezen noor biiloge 8.

Een von de onderdelen von het kwoliteitsbeleid vormde de voststelling door de Rood NRLO

von de haroliteitseisen wooroon een NRlO-verkenningsropport dient ie voldoen:

. Het roppod schetst de belongriikste problemen en konsen in de komende decennio voor

de sector/het gebied/de orgonisotie, woorop de verkenning betrekking heeft (iegen de

ochtergrond von trends, trendbreuken en onzekerheden).

. Het ropport schetst de belongriikste denkbore benoderingen/sirotegieën om de

problemen op te lossen resp. de konsen te benutten.

. Het ropport mookt een zo helder mogeliik onderscheid tussen feiten enerziids en

bedenksels (veronderstellingen, interpretoties, ideeën) onderziids en geeft de

consequenties von uiteenlopende porodigmo's en von verschillende sets von
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onzekerheden (eventueel in scenoriovorm) oon. Woor relevont worden verschillende
opties voor hel beleid gegeven.

' Het ropport geefl beorgumenteerd de prioritoire innovotie- en onderzoeksthemo,s voor
de komende 5 è l0 loor oon.

. Het ropport geeft, voor het onderhovige gebied, de in de komende 5 à 10 joor
wenseliike veronderingen in de orgonisotie en finonciering von de kennisgenerotíe, de
technologie-ontwikkeling en de ínnovotie oon.

' Het ropport geeft zo concreet mogelifk de te ondernemen octies in de komende twee

ioor en de doorbii behorende octoren oon.

o voor het ropport is droogvlok bii de belongriikste stokeholders opgebouwd.
. De toonzetling von het ropport is inspirerend, vernieuwend en concreet.

' Het ropport beperkt zich tot hoofdlijnen. Bii voorkeur is het niet longer don 25 pogino,s.

2.5. Verkennen en onderzoek

ln het eerste werkjoor von de NRLO is veel oondocht besteed oon de vroog wot de
kernelementen von ioekomsfuerkenningen zíjn. Eén von de leerervoringen doorbij wos dot
"verkenningen" oonzien I i jk (dienen te) versch il len von,,onderzoek,,:

o Onderzoek richt zich op het weten; verkenningen richten zich doornoost ook op het
willen en kunnen.

' Onderzoek concentreert zich op zekerheden, terwijl in verkenningen juist onzekerheden
en trendbreuken centrool stoon.

' ln onderzoek is reductionisme de dominonte oonpok; in verkenningen stoot de
holistische/integrotieve benodering voorop.

o ln onderzoek worden problemen bezien vonuit bestoonde porodigmo's, terwiil in
verkenningen iuist de vroog wordt gesteld of de bestoonde porodigmo's en theorieën
wel vruchtboor ziin.

Een nodere uitwerking von bovenstoonde typeringen is opgenomen in bijloge 9.

De consequentie von deze bevindingen is onder meer geweest dot de NRLO in de foren
1996 e-v- bii ziin verkenningen niet olleen oondocht heeft besteed oon de cognitieve koni
von verkenningen ("studies"), moor ook oon belongen, ombities en visies von stokeholders.

2,6. Scenqrio's

Een ondere belongríike bevinding heeft betrekking op het gebruik von scenorio,s in het
verkenningenproces (bifloge l0). Scenorio's vormen niet zozeer een belongriike inspirotie-
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bron voor het genereren von opties of strotegieën, moor kunnen wel nuttige referentie-

koders ziin voor de beoordeling von stroiegieën. Anders gezegd: scenoriodenken mooh de

gevoeligheid von oplossingsrichtingen (opties, strotegieën, plonnen) voor cruciole

omgevingsvoriobelen ("driivende krochien") zichtboor. Dit betekent doi de energie bii

scenoriogebruik niet zozeer moet worden gestopt in het bouwen von scenorio's ols wel in

het opsporen en grondig onolyseren von de driivende krochten.

2.7. Divergeren en convergeren

De NRLO heeft geworsield met de vroog of het verkenningenproces gericht zou moeten

worden op het genereren von zoveel mogeliik uiteenlopende gezichtspunten en opties, don

wel luist op het selecteren en prioriteren von issues en oplossingsrichiingen. Uiieindeliik is

een werkwiize gekozen woorbii, no de opstelling von een stortnotitie, eerst een diverge-

rende fose wordt ingezet, gevolgd door een convergerende fose. ln onderstoond schemo is

dot in beeld gebrocht.

5nn
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g95 ,/ werkprogrommo

B 'eain f 996
Opqtelling.SroÉnqlities
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2.8. Ond erzoek of innovqtie?

ln het NRlO-werkprogrommo wos een oport themo "Orgonisotie von innovotie" opge-

nomen. De overige themo's ríchten zich op het formuleren von de onderzoekogendo.

Eenvoudig gezegd: de NRLO ís een rood voor londbouwkundig onderzoek en niet voor

londbouwinnovotie.

Geleideliik is bij de uitwerking von het werkprogrommo in de loren '96 en'97 discussie

ontstoon over de houdboorheid en zinvolheid von een uitsluitende oriëntotíe op onderzoek.

Het beeld is ontstoon dot drie scheppingsdomeinen (kennisgenerotie; technologie- en

kundeontwikkeling; innovotie) in onderlinge interoctie oondocht behoeven. Terwiil voorts

een belongriike bevinding von de NRlO-verkenningen wos dot de kernproblemotiek von

de ogrosector en groene ruimte is gelegen in systeem-innovoties, en het tot stond brengen

von nieuwe kennis- en innovotiecreërende netwerken.

Von deze veronderingen is verslog gedoon in het hoofdstuk "schuivende porodigmo's" in

het NRLO-ioorverslog 1997 (billoge t 1).

De consequentie von een en onder is geweest een geleideliike wijziging von de scope von

de NRLO. Typerend is dot de in mei 1998 gepresenteerde NRlO-ropporten over de

ogrosector, groene ruimte en vissector de titel 'Kennis- en innovotieogendo" in ploots von

"onderzoekogendo" hebben meegekregen.

2.9. Somenwerking mel ondere verkennende
orgqnisqties

Bij de stort von de nieuwe NRLO is tussen voorzitter NRLO en Bestuursrood LNV

overeengekomen dot de NRLO expliciet oondocht zol besteden oon de somenwerking en

tookverdeling met ondere instonties die verkenningen verrichten.

Verkenningen en verkennende instonties ziin er in soorten en moten. Er ziin verkennende

instonties die nouweliiks zelf toekomstverkenningen uiivoeren, er ziin er die geheel ondere

werkwiizen don de NRLO volgen en er zijn orgonisoties die quo werkveld en oonpok

vergelijkboor ziin met de NRLO. Deze verschillen bepolen - zo heeft de ervoring in de

ofgelopen loren geleerd - in belongriike mote de mogelijkheden voor somenwerking en

iookverdeling.
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Het beeld dot in de ofgelopen ioren is ontstoon is globool ols volgt:

. Een hechte somenwerking tussen OCV en NRLO bil de uitvoering von de verkenning

"Wogeningen in Profiel";

. Een somenwerking op diverse terreinen tussen NRLO en ondere sectorroden bii de

uitvoering von progrommeringsstudies en toekomstverkenningen (bijloge 12 geeft een

overzicht von de onderscheiden somenwerkingsonderwerpen tussen sectorroden)

. Gezomenliike verkenningen von AKK en NRLO (o.o. flexibele ketens, tronsporï en

logistiek) en STOAS en N RLO (verkenning lond bouwonderwiisstrotegie)

o Een hechte somenwerking - in de vorm von uifuoering von of deelnome in

ochtergrondstudies - tussen NRLO en kennisinstellingen zools LEI-DLO, SC-DLO, ATO-

DLO, AB-DLO, enkele vokgroepen von de LUW TNO-STB, TNO-INRO.

. Deelnome von niet-londbouwkundige kennisinstellingen (o.o. Erosmus Universiteit, TU-

Delft, TU-Twente, consultoncy bureous) oon de NRLO-verkenningen.

o Deelnome von medewerkers von WRR, BSB, DWK, IKC's oon verkenningen en

workshops von de NRLO

. Driemoondeliiks werkoverleg DTO-NRLO

. Orgonisotie von gezomenliike studiedogen von de NRLO met o.m. TSL, AKK, OCV

STOAS.

2.1O. Ro! NRLO-orgqnen

ln het omvongriike (co. 100 studies en co. 50 workshops) verkenningenproces, zools de

NRLO dot in de ofgelopen ioren heeft uitgevoerd, hebben Dogeliiks Bestuur en Directeur

Bureou NRLO een leidinggevende rol vervuld. De Rood, die 3 keer per ioor biieenkwom,

heeft - inhoudeliik gezien - voorol een rol vervuld ols klonkbord von Dogeli]ks Bestuur en

Directeur. Voorts hebben verschillende roodsleden octief deelgenomen in verkennings-

commissies.

Het Dogeliiks Bestuur is zeer intensief betrokken geweest bii het opzetten en uituoeren von

het verkenningenprogrommo. Het Dogeliiks Bestuur wos hiertoe verregoond gemondoteerd

door de Rood. De leden von het DB troden bovendien op ols discussieleider tiidens

workshops en ols voorzitter von verkenningscommissies. ln deze hoedonigheid hebben zii

de verkenningenroppoÉen mede geconcipieerd en ter discussie gesteld in de verkennings-

commissies.

De klonkbordgroepen voor de viif sectoren (groene ruimie, plontoordige productie en ofzet,

dierliike productie en ofzel, verwerking en gezondheid en beleid en mootschoppii) werden

ingeschokeld voor het becommentoriëren von plonnen en concept-ropporten vonuit de
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specifieke involshoek von de betreffende sector. De klonkbordgroepen kwomen ongeveer

een mool per ioor biieen. Goondeweg bleek doi de sectorole involshoek weinig nieuwe

inzichten opleverde, noost de ideeën díe reeds uit de workshops per verkenning kwomen.

Het bleek zinvoller om de leden von de klonkbordgroepen te loten deelnemen in deze

workshops.

Het Overlegcollege Onderzoekorgonisoties heeft geleideliik ziln functie verloren. Enerziids

door de somenvoeging von de twee grootste porticiponten (DLO en LUW) tot één

orgonisotie. Anderziids vonwege het feit dot biloterole gesprekken tussen NRLO en

onderzoekorg o n isoties efficiënter bl eken te zi i n.

2.11. NRLO: odviesorgqtrn of innovqtiecreërend
n etwerk?

Opvollend is dot in de Regeling NRLO niets wordi gezegd over het NRLO-netwerk.

Von kordinool belong voor de verkenníngen bleek in de ofgelopen ioren het NRLO-

netwerk. De NRLO heeft zich ontwikkeld tot een innovotiecreërend netwerk. De innovotie

betreft in dit gevol de vernieuwingen in het kennis- en innovotiebeleid voor ogrosector,

groene ruimte en vissector. Een innovotiecreërend netwerk kon niet zonder motor, die

initiotieven ontplooit en zorgt dot hef netwerk prestoiiegericht werkt. Een motor ook die per

onderwerp op flexibele wiize belonghebbende probleemeigenoren en de beste

deskundigen inschokelt. De motorrol wordt bii de NRLO vervult door het Dogeliiks Bestuur

en het Bureou NRLO. De visie en voorstellen die door de NRLO worden gegenereerd zijn

echter niet olleen de visie en voorstellen von het Dogelilks Bestuur en de Stof NRLO. Zii zijn

in hoge mote de visie en voorstellen von de vele honderden octoren uít het netwerk die oon

de formulering ervon hebben biigedrogen. Zij leverden die biidrogen door het schriiven

von ochtergrondstudies, deelnome in workshops, deelnome in verkenningscommissies, en

becommentoriëring von (concepi) NRLO-stukken. Hun biidroge is niet olleen voor de

inhoud en kwoliteitvon de NRlO-producten von belong, moor hun octieve beirokkenheid

vergroot ook de kons dot de ontwikkelde visies en voorstellen doodwerkeliik worden

woorgemookt.

Geleideliik oon heeft zich in de periode 1995 - ï 998 binnen de NRLO een wiiziging von

perceptie von de relotie tussen toekomstuerkenningen en strotegieontwikkeling voltrokken.

ln het Convenont NRLO (bijloge l, orfikel 1) en de Regeling NRLO (biiloge 5, ortikel 4)

komt een beeld noor voren von een volgiiidig en lineoir verbond: "verrichten von

toekomstuerkenningen" (door de NRLO) --> "uitbrengen von odvies" (door de NRLO) -->
"uitzetten von de strotegie" (door beleidsmokers).
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Er is echter ook een ondere perceptie mogelijk. Nomeliik één woorbiitoekomstuerkenning

en strotegieontwikkeling worden gezien ols een proces woorin olle betrokkenen geliihiidig

leren over toekomsiige mogelijkheden, en hoe doormee om te goon. Niet het uitbrengen

von odvies, moor het gezomenlilk leren, komt don centrool te stoon. Die perceptie-

verondering hongt ten nouwste somen met de opkomst in onze somenlevíng von nieuwe

sturingstheorieën en -methoden (zie onder meer NRLO-ropport nr.98/1'l). ln NRLO-

stukken onno I998 komt don ook ols formulering voor "Het doel von de NRLO-verkennin-

gen is de bii het "londbouw"kennisbeleid betrokken ondernemers, mootschoppeliike

orgonisoties, beleidsmokers en kennisinstellingen te ondersteunen bii hun oriëniotie op

toekomstige dilemmo's, problemen en konsen. lnzichten en wensen von deskundigen en

stokeholders worden gemobiliseerd in een proces von onolyse, discussie en visievorming".

De juridische vormgeving von de NRLO-orgonisotie verschilt vrii sterk von het feiteliik

functioneren von de NRLO ols innovotiecreërend netwerk. De NRLO is in I995 iuridisch

gemodelleerd noor het stromien von een klossieke odviesrood (sectorrood). Lígt - zo kon

men zich ofvrogen - oon de Regeling NRLO bestuurliik-juridisch denken von de 7O-er/80-

er ioren in ploois von op innovotieve netwerken gericht bestuurlijk-vernieuwend denken von

de 2' helft 90-er ioren ten grondslog? Overigens ziin, sedert de woestiinwet, sectorroden

ook iuridisch gezien geen odviesroden meer. Zonder dot evenwel tot nu toe een heldere

nieuwe iuridische grondslog is geformuleerd.

Bii de ontwikkeling von het NRlO-netwerk in de ofgelopen ioren is er bewust noor ge-

sireefd het netwerk niet olleen een "ogro"-korokter te geven. ln het netwerk ziln systemo-

tisch deskundigen von buiten LUW en DLO, en stokeholders von buiten de ogrosector en

plottelondswereld betrokken.

Niettemin moet worden vostgesteld dot het NRLO-nefwerk nog steeds een overheersende

ogro-/plottelondssignotuur en -cultuur vertoont. ln de komende ioren is verdere vergroting

von de pluriformiteit von het netwerk nodig: urbone noost rurole deskundigen en belong-

hebbenden; versterking von logistieke en distributie-deskundigheid; vergroting von de

betrokkenheid von ondere universiteiten don her KCW; buitenlondse noost Nederlondse

deskundigen.
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3. Evqluqtie

3.I. Opinie vqn de Rnqd NRLO

De persoonliike inzichten von de leden von de Rood NRLO met betrekking tot verrichte

werkzoomheden en functioneren von de NRLO in de periode ionuori 1995 tot mei I998

zijn in koort gebrocht. Doorfoe is ieder Roodslid verzocht te benoemen éen sterk punt, één

zwok punt en één interessont punt von de nieuwe NRLO. Vervolgens is de Roodsleden per

genoemd punt verzocht oon te geven "eens", "oneens" of "geen oordeel". De bevindingen

ziin in onderstoonde overzichten vermeld.

OvezichÍ slerke punten nieuwe NRLO

§ geen
oordeel

'1. Netwerk l0 0 0
Toelichiing: De NRLO is in sloql gebleken een grool oonlol octoren en
porliciponlen uil een breed veld te mobiliseren, ocliveren en slimuleren,
woorbii het Bureou ols octivist cenler een belongriike ociiverende rol
speelt.
N.B.: Nieuwe NRLO zou zelf ols sysleeminnovoiie kunnen worden
beschouwd.

2. Er is een hoge produclie von ropporlen geweesl. Er is veel molivolie 10 0 0
oniwikkeld, velen ziin "gedwongen" een visie op bepoolde lhemo's te
formuleren. Door deze oonpok is er bewustwording en voortgong
gebrocht over de loekomslige problemoÍiek.

3. Brede opzel verkenningen en h,rrolileit ervon. 9Y2 ./r1 0
Toelichting: Het slerksle puni von de nieuwe NRLO (en regeliikertiid ook
hel inleressonle von de NRLO) vind ik de consequenle keus voor en LT-

verkenningenoonpok:
- de solide methodologische opzel met een occent op kwoliteit en met

experimenten in hel honleren von verschillende
verkennin gen methodieken;

- de procesoonpok mel een brede involvering von octoren in en buiten
het londbouwveld, uil ondezoek, bedriifsleven en mootschoppeliike
portiien;

- de kwoliteit von de bureou-ondersieuning.

4. Hel von buiten noor binnen werken vio workshops, meelings en essoys. 9 O I

5. De successen die worden geboekt mel hel mobiliseren von olle I 0 2
stokeholders i n het lond bouwkennis- en innovoliesysieem.
Toelichting: Bii de vele octiviteiten die de NRLO bedriift bliih steeds weer
een grole betrokkenheid, inleresse en bereidheid iot medewerking von
vriiwel olle siokeholders in dit systeem. Doordoor ziin de NRLO-produkten
niei olleen inleressont, moor ook verzekerd von een kritische filter die
mookt doÍ er ol een zekere bereidheid besioot om lot implemenlolie von
voorstellen, oonbevelingen of suggesties le komen.

I Een respondeni is het hier len dele mee eens.
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6.

7.

De nieuwe NRLO heeft eroon biigedrogen dot het ogro-onderzoek zich
losmooh uit ziin isolemeni.
Toelichling: Er ziin veel exlerne visies meegenomen in de verkenningen, er
is minder met oogkleppen in olléén hel ogrowereldie gekeken, men heeft
woi qfstond genomen von de vosle slructuren en er is beter
gecommuniceerd.

Het richten von odviezen oon een brede groep von betrokkenen (niet
olleen riiksoverheid).
Toelichting: Hierdoor kqn een moohchoppeliike discussie worden
geslimuleerd en kon uil meerdere bronnen de benodigde middelen
worden gegenereerd.

Orgonisolie von het proces met zeer veel ocioren (zowel klossieke ols
niet-klossieke) uitmondend in hef fiidig opleveren von de synthese
ropporlen.

Overzícht zwokke punlen nieuwe NRIO

'1. Publiciieit
Toelichting: De NRLO is nog niei in slool op indringende wijze
boodschoppen over ie brengen die veel oondochl, publicileii c.q.
moolschoppeliike discussie opleveren.

2. De nozorg bii vele verkenningen en studies, woordoor de slog von
onolyse vio diognose noor oplossingsrichiingen onvoldoende wordt
gemookt en echte implementotie von de voorslellen ochtenarege bliift.
Toelichting: Vonzelfsprekend is het niei oon de NRLO om de
verontwoordeliikheid le nemen voor de volledige invoering von z'n
oonbevelingen, moor het kon geen kwood wot meer oondocht le geven
oon de follow up von díverse oclivileilen om doormee von vriibliivende
verkenningen de siop le zetlen noor innovotie en toepossing.

3. Rol Rood
Toelichting: Een zwok punl von de nieuwe NRLO is de rol von de Rood.
Die is niet goed uit de verf gekomen. lk voel ols (woornemend) lid ook
geen echÍ eigenoorschop von hel resuhool. Tekenend is dot het
uiteindeliike eindropport (de cossette) niet in de NRLO is vostgesteld,
terwiil het toch het produh is woorvoor de Rood de verontwoordeliikheid
heefi genomen. De Rood heeft delen von eerdere versies
becommeniorieerd, moor ols Rood niel meer gezien wot ermee is
gedoon. Overigens heb ik inmiddels de kons gehod siukken le lezen en
wil ik groog mijn woordering uihpreken over hel resultool.

4. De vroog komt op, of er voldoende bewustheid is over de morh voor de
NRLO en de studies. Voor wie wordl gewerh, wol is de morkl en hoe
reogeert de morkt? Hebben de werkeliike besluilvormers gebruik
gemookt von de studies? Of is de NRlO-discussie er om droogvlok te
creëren voor de besluifuormers?
Ook komt de vroog op of het bedriifsleven en ondere gebruikers
werkeliik bii het werk betrokken ziin, of hebben die een ouÍonoom en
eigen besluitvormingsproces von wqoruil de feiteliike beïnvloeding von
het londbouwkundig ondezoek plootsvindt.

5. AÍhechting woorbii de PR rondom de verschillende ropporten miins
inziens niet oltiid spoorde met gewicht en evenwichtigheid von het ropport
en de relotie noor het beleid (N.8.: dit ligt evenzo bii DWK, wii moeten
beide nog wennen oon de nieuwe rol in de lootste fose!).

oneens geen
oordeel

eens oneens geen
oordeel

8.

't0
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eens oneens geen
oordeel

6. De "oude" onderzoekinstellingen hebben loch nog een groie rol 5 2 3

gespeeld in de "nieuwe" NRLO. Dot heeft loch weer geleid tot een roep

om nieuwe insiituties en meer geld.

Toelichting: Regelmotig is gebleken doi de verkennende oonpok
nouweliiks voorrong kreeg boven de voorspellende oonpok vonuil het

bestoonde onderzoek. Doordoor werden nieuwe ontwikkelingen ols

biivoorbeeld de keienoonpok te loot onderkend.

7. De ogro-dominontie in het netwerk (o.o. zichtboor in de liist genodigden 4 3 3

von de Berloge-biieenkomsl).

8. Het kwontitotief grote oontol ropporten en de doormee gepoord goonde 4 5 |

beperkie diepgong.
Toelichting: Het oontol uitgebrochte ropporten is 0berhoupt te groot om

een serieuze follow-up te kriigen. Ernstiger is dot de vereisle diepgong
iekort schiet.

Overzícht inleressonte punfen nieuwe NRLO

eens oneens geen
oordeel

1. Het vonuit een breed mootschoppeliik perspectief zoeken en leren in 10 0 0
plools von filosoferen vonuil de ivoren denkloren.
Toelichting : spreekt vo nzelf.

2. Nieuwe stiil stooi "losser" von vooropgezette meningen; is meer openliik 10 0 0

zoekend.

3. Vorioiie in oonpokken en systemotisch exploreren von oonpokken voor 9 0 |

verkenningen.
Toelichting: Hel slerkste punl von de nieuwe NRLO (en tegeliikertiid ook
hel inleressonle von de NRLO) vind ik de consequenle keus voor en LT-

verkenningenoonpok:
- de solide melhodologische opzei met een occent op h,.roliteit en mel

experimenlen in hel honleren von verschillende
verken ningen method ieken ;

- de procesoonpok mei een brede involvering von ocloren in en builen
het londbouwveld, uit ondezoek, bedriifsleven en mootschoppeliike
portiien;

- de h,,roliteil von de bureou-ondersteuning.

4- Het ziin von mokeloor c.q. inlermedioir bii het iotstondkomen von 8 0 2

innovolieve netwerken.

5. De oriëntotie op een breed veld 8 0 2

Toelichting: ln polenlie kon over een grool ooniol ospeclen met gezog

odvies worden uitgebrochi. Vonwege de somenhong en complexileit von
vele problemen is deze brede oonpok cruciool.

6. De functie ols contro-punl en wetenschoppelilk geweien ten opzichte von 7 1 2

de betrekkeliik eenziidige ontwikkeling in KCW.

Toelichting: Door de slerke concentrotie in KCW, de sterke finoncièle
oriënlolie von het monogement en de ofwezigheid von formele overleg-
en denhonkstruciuren, is het gevoor von een verschroling en sterke

eenziidigheid von KCW niet ondenkbeeldig. De roep om meer universileil
en de zinloze discussie over fundomenteel, strotegisch en loegepost
onderzoek ziin sympÍomen von het verdwiinen von de echte inhoudeliike
discussie. De NRLO kon ols legenpunt een funclie vervullen.

Roppori Zelfevoluotie NRLO 25



3.2. Visitotiecommissie

Het Convenont NRLO vermeldt:

"September 1998 zol een evoluotie plootsvinden von de resultoten NRLO.
Tevens zol von NRlO-ziide een gedocumenteerd voorstel worden gedoon voor
eventuele voorlzetting von de octivíteiten.
Op bosís wooryon LNV in overleg met ondere bii de NRLO betrokkenen, zol
beslissen over ol don niet continuering von de NRLO.,,

ln overleg tussen LNV en NRLO is besloten dot het wenseliik is dot een evoluotieropport

NRLO wordt opgesteld door een onofhonkelijke visiiotiecommissie. LNV droogt zorg voor
de somenstelling von die commissie.

De opdrocht oon deze commissie is, zich een oordeel te vormen over de wiize woorop
uitvoering is gegeven oon het tussen Bestuursrood en NRLO overeengekomen werk-

progrommo voor de periode 1995 - 1997. Cenlrole vroog is of de destiids beoogde

resuhoien zi[n bereih en of de Rood doorbij op de meest doelmotige en doeltreffende wiize

te werk is gegoon. Meer concreet goot het don om ontwoorden op de volgende vrogen:

1 . De eerste vroog is of de in 1995 overeengekomen werkzoomheden door de NRLO

doodwerkeliik gereoliseerd ziin binnen het overeengekomen budgei en personeels-

formotie.

2. Belongriiksie oogmerk von Convenont en werkprogrommo wos het bewerkstelligen von

vernieuwing von het "londbouwkundig" onderzoek. Dit longs de weg von een breed

gedrogen proces von toekomstuerkenningen. Vroog is dus wot de impoct von de NRLO

is geweest op de toekomstgerichtheid von onderzoekers en beleidsmokers. De toege-

voegde woorde von de NRLO, de kwoliteit von de producten von de Rood en de

interoctie met gebruikers ziin hier de kernbegrippen voor de evoluotie.

3. ln oonvulling op het voorgoonde is voorts relevont in hoeverre de NRLO er in gesloogd

is ondere toekomstverkennende orgonisoties te beirekken bii het uitvoering geven oon

het overeengekomen werkprogrommo. Belongriikste vroog is of de NRLO synergetisch

heeft somengewerkt met orgonisoiies ols de WRR, OCV AWf, R ANO, BSB, de Afdeling

Kennisoriëntotie von DWK, IKC's, LEI-DLO, TNO-STB, etc.

4. Een verdere vroog is of de NRLO zorg heeft gedrogen voor de ontwikkeling von

geschihe werkmethodes en technieken, olsmede voor de opbouw von relevonte

expertise voor het doen von toekomstverkenníngen.

5. Ook is relevont in hoeverre LNV - in het biizonder de Bestuursrood en DWK - octief

hebben bevorderd dot de NRLO de hem toebedochte rol kon vervullen.

ó. Aonsluitend bí] het voorgoonde punt is tot slot relevont in hoeverre LNV - in het

biizonder Bestuursrood en DWK - de in het koder von het Convenont overeengekomen
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verplichtingen ziin nogekomen, teneinde een odequote tookuitvoering door de NRLO

mogeliik te moken.

LNV zol de visitotiecommissie verzoeken een evoluotie ex posi uii te voeren, en zich niet uit

te spreken over de toekomst von de NRLO. Mogeliik dol doorover een oporte commissie -

met inochtneming von een voorstel von NRLO-ziide over de toekomst von de NRLO - zol

odviseren.

Op verzoek von LNV en vísitotiecommissie zullen oon de visitoiiecommissie ter beschikking

worden gesteld:

o een dossier over de NRLO;

. het zelfevoluotieropport NRLO.

Op bosis doorvon, en eigen onderzoek door de visitotiecommissie, liikt het mogeliik dot

de commissie de gestelde vrogen in beperkte tiid beontwoord. Een lostige vroog is

evenwel vroog 2. Door kon op bosis von het dossier en het zelfevoluotieropport NRLO wel

iets over worden gezegd. Moor een echt steekhoudend ontwoord vroogt een onolyse von

de doon^rerking von de NRLO-workshops en -ropporten per (sub)themo. Uiteroord zou

dot een flinke klus zijn. Voor een oontol onderwerpen is dot evenwel door DWK gedoon-

Aon hun ropport "NRLO en lnspectie; een beleidsonderzoek noor de betekenis von

verkenning en inspectie" is biiloge l3 ontleend. Noder inzicht in de impoct von de NRLO

op de toekomstgerichtheid von onderzoekers en beleidsmokers kon worden verkregen

door middel von een doorop gerichte consultolie von onderzoekers en beleidsmokers.

DWK en NRLO zullen een dergeliike consultotie voorbereiden ten behoeve von de

visitotiecommissie. Het is uiteroord oon de visitotiecommissie zelf te beslissen of, en in

welke vorm, de consultotie wordt uitgevoerd.
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bijlage 1

CONVENAIIT NRLO (overeenkomst tussen voorzitter NRJ,O en Bestuursraad LNV)

1. De voorzitter van de NRLO "nieuwe stijl" draagt eÍ zorE voor daË de
werkzaamheden wan de nieuwe NRLO in het bijzonder worden gericht op
het doen van een samenhangend pakket van verkenningen die dienen ter
ondersteuning bij het uitzetten van de strategie voor het landbouw-
kundig onderzoek. Een belangrijk hulpniddel hierbij is het opstellen
van scenario's.

2. Beide partijen onderschrijven de Profielschets van de NRI.O en van
medewerkers Bureau NRLO, zoals weergegeven in bijlage III bij "De ÀIRIO

op weg naar 1995; voorstel voor de herziening van de organisatie en de
werkroijze van de NRLO" d.d. 14 augustus 1994.

3. In het kader van de llet Sectorraden is aan de NRLO de taak opgedragen
om I x per 4 jaar een Meerjarenvisie op te suellen. Voor de Meerjaren-
visie L999-2A02 wordt een zodanig vorm en wíjze van totstandkoming
gekozen èaE deze aansluit bij enerzijds taak, structuur en werkwijze
van de NRLO Nieuwe SËijI, en anderzijds bij de behoeften en ontwikke-
Iingen van de gebruikers van de Meerjarenvisie. In L997 worden in
overleg tussen voorzitter NRLO, Bestuursraad LNV en Overlegcollege
Onderzoeksorganisaties een zodanige vorm en wLjze van totstandkouring
van de Meerjarenvisie gekozen, dat deze leiden tot een optimale
wisselwerking rnet de totsËandbrenging van het Kennisbeleidsplan van
het Ministerie van LNV en de strategische plannen van de landbouw-
kundige onderzoekorganisaties .

4. LNV garandeert een inzet van 9 fte voor het Bureau NRLO voor een
periode van vier jaar. INV en NRLO bevorderen een flexibele inzet van
personeel. LNV kan voor specifieke onderwerpen een beroep doen op de
bij de NRLO werkzame medewerkers Èot een maximurn van 15% van hrrn tijd.
Omgekeerd kan op LNV-medewerkers, niet tot het bureau behorend, voor
NRLO-werkzaamheden een beroep worden gedaan op grond van hun expertise
en toÈ een Eotale capaciteit van lk fte.
De regeling en planning van het een en ander wordt opgedragen aan de
directeur Bureau-NRLO en de directeuren van de beleidsdirecties IJ'ilV,
in onderling owerleg.

5. De NRLO heeft naast de personele inzeE een gegarandeerd studie-budget
van / 0,5 miljoen per jaar.

' Op basis van het concept jaar-!,rerkprogramma van de NRLO kan door de
voorzitÈer van de NRLO in overeenstrernÍning met de Directeur FEZ bij de
Bestuursraad LIIV een voorstel ter goedkeuring worden ingediend voor
bekostiging van andere uit te besteden werkzaamheden, tot een maximum
van / 2 mÍljoen per jaar.

6. In het jaarlijks werkprogramma van de NRLO zal expliciet aandacht
worden besteed aan de samenwerking en taakverdeling met andere instan-
ties die (scrategische) verkenningen verrichten, in het bijzonder
LIW-Bureau Strategische Beleidsvorming, IKC' s , DIíK, I4IRR.

7. Sept.ember 1998 zaL een evaluatie plaatsvinden van de resultaten NRLO.
Tevens zal van NRLO-zÍjde een gedocument.eerd voorstel worden gedaan
voor eventuele voortzetting van de actl"viteiten.
Op basis waarvan IJ.IV, in overleg meÈ andere bij de NRLO becrokkenen,
zal beslissen over aI dan niet continuering van de NRLO.

94/nr)-o/e136



8- Voor de
convenanÈ

Bestuursraad

beheersrelatÍ.es LIW-NRLID gelden
opgenomen regels.

LT{V:

in de bijlage bij dir

VoorzitÈer NRLO:

Den Haag, 16 januari 1995

Bij lage : "Beheersrelaries LI\ïV-NRLO"

94/nrLo/eL36



bijlage 2

Publikaties NRLO

Algemeen

'NRlO-Werkprogramma 1995 - 1997", juli 1995

"NRlO-Jaarverslag 1 995"
"NRlO-Jaarverslag 1 996"
"N RlO-Jaarverslag 1997"

"Kwaliteitszorg en Administratie Organisatie NRlO-rapporten", werkdocument

Per thema

Thema 1 "Maatschappelijke en culturele positie van landbouw en natuur in de 21"
eeuw"

"Maatschappelijke en culturele positie van landbouw en natuur in de 21e eeuw",
startnotitie

"Maatschappelijke en culturele aspecten van landbouw en natuur in de 21" eeuw",
plan van aanpak (96/13)

"Landbouw en Samenleving; Een proces van afstoten en aantrekken" (97/39)
"De relatie tussen landbouw, ruimtelijke planning en ontwerp; Uitgewerkt en afge-

daan?" (97140)
"Landbouw en Samenleving; Etalage van maatschappel'ljke vraagstukken" (97141)
"Over continuiteit en verandering; De constantes van agrarische ontwikkeling"

(e7t42)
"Veranderende relaties tussen landbouw en maatschapp| op weg naar 2015"

(e7t43)
"Een maatschappelijk perspectief voor de landbouw; kennis- en innovatieopgaven

voor de toekomst", integratierapport (98/1)
"Agriculture in society: a new perspective; Future initiatives for knowledge and

innovation' (98/1E)

Them a 2 " Pl atte I an d so ntwi kkel i n g"

"Plattelandsontwikkeling", startnotitie en plan van aanpak
"Rurale ontwikkeling in publicaties" (96/23)
"SAR-ren of niet?; proefuerkenning" (96124)
"Kennis in plattelandsvernieuwing" (97/33)
"Groene ruimte op de kaart! Kennis- en innovatieagenda - Ambities voor de 21"

eeuw, integratierapport (98/1 9)
"Rural areas on the map!: Knowledge and innovation priorities; aspirations for the

21"tcentury" (98/19E)
"Kennisaanbod groene ruimte; een overzicht" (98122)
"Duurzame ruimtelijke ontwikkeling", verschijnt in 1998 (Netwerk RO/NRLO/RMNO)



Thema 3 "Agrosectol'

"Afzet-, venrverkings- en produktiesystemen in de 21e eeuw", startnotitie
"Agrosector: Kennis- en innovatieopgaven - I nteg ratierapport" (98/20)
"Agrosector: Kennis- en innovatieopgaven - Managementsamenvatting" (98121)
"Agribusiness: Knowledge and innovation priorities; Aspirations for the 2í't century"

(e8/20E)

Subthema "Globaliseing en Agibusiness

"Agribusiness in 2010 onder invloed van internationalisering", plan van aanpak
(e6/11)

"Denkbeelden over agribusiness en internationalisatie" (97 l1 1)
"Agribusiness, R&D en internationalisatie" (97 112)
'Agribusiness, R&D en internationalisatie", verslag workshop d.d. I juni 1997
"Overheid, R&D en internationalisatie" (97 113)
"Overheid, R&D en internationalisatie", verslag workshop d.d. 12juni 1997
"Landbouwbeleid en internationalisatie" (97 114)
"Kenn isinstelli ngen en i nternational isati e" (97 I 1 5)
"Kennisinstellingen en internationalisatie", verslag workshop d.d. 10 september 1997
"Globalisering en Agribusiness; kennis- en innovatieopgaven voor de toekomst",

i nteg ratie rapport (98 l2')
"Globalisation and Agribusiness; Future initiatives for knowledge and innovation"

(e8/2E)

Subthema "Markt en consumenf'

"Markt en consument 2010", plan van aanpak
"Ketenlogistiek", verslag themadag d.d. I november 1995 (96/3)
"Markt en consument 2010", verslag workshop d.d. 11 juni 1996 (96/4)
"FLAK 2O1O: Flexibele Agrarische Ketens in de 21" eeuw" (96/25)
"Bio-actieve componenten in voeding", verslag NRLO/RGO-workshop d.d. 1 april

1997, NRlO-rapport (9711 6)
"Kennissysteem nieuwe markten" (97138)
"Markt en Consument; kennis- en innovatieopgaven voor de toekomst", integratie-

rapport (98/3)
"Market strategies and consumer behaviour; Future initiatives for knowledge and

innovation" (98/3E)
"Agrologistiek 20 1 5: milieuvriendelijk èn marktgericht; prioriteiten voor kennis-

ontwikkeling" (98/23)

Subthema "Landbouw en Milieu"

"Drastische verbetering van de nutriëntenbenutting in de dierlijke produktie" (94/3)
"Hulpstoffen en energie in landbouwsystemen in 2015", plan van aanpak (96112)
"Feiten en cijfers over de ontwikkeling van de milieubelasting" (9714)
"Ontwerpen voor een schone landbouw" (9715)
"Het instrumenteren van leerprocessen" (97/6)
"Een verkenning van institutionele arrangementen" (97n)
"Naar eigen gerechtig(d)heid" (9718)



"Contouren en silhouetten van landbouw en milieu in 2015" (97/9)
"Bestuurlijke haalbaarheid van oplossingsrichtingen" (97 110)
"Milieudoelstellingen en landbouwmilieubeleid in Europa" (97I18)
"Agro-Ecosystem Health, proceedings seminar d.d. 26 september 1996 (97/31)
"Bestuurlijke innovatie voor een schone landbouw", verslag workshop d.d. 17 april

1997
"lnnovatie voor een duurzame relatie", verslag workshop d.d.22 april 1997
"Landbouw en Milieu; kennis- en innovatieopgaven voor de toekomst", integratie-

rapport (98/4)
"Agriculture and Environment; Future initiatives for knowledge and innovation"

(e8/4E)

S u bthem a " Diergezondheid"

"Diergezondheid 2015", startnotitie, november 1 996
"Welzij nsprob lematiek in een aa nta I veehouderijsecto ren" (95 12)

"Op weg naar vrijwaring van specifieke infectieziekten in de varkenshouderfl (95/a)
"Naar een gezonde veehouderij in 2015; vijf essays" (97/30)
"Diergezondheid 2015", verslag workshop d.d. 25 september 1997
"Naar een gezonde veehouderij; kennis- en innovatieopgaven voor de toekomst",

integratierapport (98/5)
"Towards a healthy anima! production; Future initiatives for knowledge and

innovation' (98/5E)

Thema 4 "Vis en visserij in de 21" eeuw"

"Vis en visserij in de 21e eeuw", startnotitie/plan van aanpak
"Visserijbeleid in 2O1O - scenario's en kennisbehoeften" (97129)
"Onderzoek boven water - een scenariostudie over visserij en ecosysteem" (97135)
"Kansen en bedreigingen voor aquacultuur in Nederland" (98/8)
"Zeeën van mogelijkheden? Essays over aquatische biomassa" (98/10)
"Vissector: Kennis- en innovatieopgaven - lntegratierapport" (98/1 8)
"Fisheries and Aquaculture: knowledge and innovation priorities; Aspirations for the

21't century (98/5E)

Thema 5 "Organisatie van innovatie"

"Organisatie van innovatie", startnotitie
"l n novatie, concu rrentievermogen en de ag rokennisinfrastructu u r" (95/3)

"lnnovatie in !and- en tuinbouw op weg naar 2015", plan van aanpak (96/14)
"Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW'; eindrapport NRLO/OCV

(e6/e)
"De positie van de L(u)W in de toekomst"; tussenrapportage NRLO/OCV (96/10)
"Landbouwwetenschap aan de universiteit van 2010" (H. Koningsveld) en

"Vernieuwing van de kennisinnovatiepyramide en de positie van de LUW'(R.
Rabbinge). Essays voor de verkenning L(u)W 2010 (96/15)

"Behoefte aan vorming en opleiding van Wageningse academici na de
eeuwwisseling"; deelstudie voor de verkenning L(u)W 2010 (96/16)

"De bekostiging van universitair onderwijs en ondezoek: ontwikkelingen en trends";
deelstudie voor de verkenning L(u)W 2010 (96117')



"Kennisproduktie als wetenschap en praktijk: aard en verandering van de
landbouwwetenschappen"; deelstudie voor de verkenning L(u)W 2010 (96/18)

"lmpressies uit het veld"; interviews voor de verkenning L(u)W 2010 (gO/19)
"Observaties aan de publiek-private interacties: een rammelend raderwerk" (96t21)
"De toekomst van de agrosector en de ontwikkeling van wetenschap en technologie"

(e6t27)
"Vitaliteit van agrosector en landbouwkennissysteem" (97 11)
"Uitdagingen en concepten voor een toekomstig landbouwkennisbeleid" (97t17)
"Coping with turbulence - Strategies for agricultural research institutes" (97127)
"Uitdagingen en concepten toekomstig landbouwkennisbeleid"; verslag

workshopd.d. 12juni 19997 (97128)
"lnnovatie in land- en tuinbouw op weg naar 2015: essays en reacties" (gTl44)
"Samenwerking bij innovatie; organisatorische concepten" (98n)
"Ontwikkelingen Nederlandse landbouw en strategieën voor de komende jaren"

(e8/e)
"Uitdagingen voor het landbouwondenryijs richting 21" eeuw", verschijnt in 1998

(NRLO/STOAS)

Thema "Dynamiek in Wetenschap Technologie"

"Co ns u mentg estu u rde tech nolog ieo ntwi kke I i n g " (97 122)
"Methode voor kwaliteitsbeoordeling van de agro- kennisinfrastructuur " (97123)
'Agrofosica, informatie- en communicatietechnologie in de plantaardige productie"
(e7t24)
"Bodembiolog ie en plantaard ige prod uctie" (97 125)
"Kansen voor veruerking en distributie" (97126)
"Kansen voor de dierlijke sector'' (97132)
"Moleculaire plantenbiologie" (97136)
" P la ntaard ige prod uctiesystemen en p rod uctie-ecolo gie" (97 137)
"Een kwantitatieve analyse van de bodembiologie in Nederland" (97145)
"Ontwikkelingen in W&T; verslag workshop d.d.2 december 1997" (98/6)
"Sturingstheorieën en landelijke gebieden" (98/1 1 )
"lCT: mogelijkheden voor sturing en ontwerp in landelijke gebieden" (98112)
"Verkeer en vervoer in landelijke gebieden" (98/13)
"lCT in relatie tot mobiliteit en vestigingsgedrag in landelijke gebieden" (98/14)
"Bodemsanering en waterbeheer in landelijke gebieden" (98/15)
"Energietechnieken in landelijke gebieden" (98/1 6)

Prog rammeringsstudies

"Consument, Voeding en Milieu" (NRLO/RMNO/RGO) (95/7)
"Advies Biod iversiteit: omgevi n gskwa I iteit voo r b iod iversiteit;

ondezoekprogrammering en hanteren van onzekerheid" (RMNO/NRLO) (95/9)
" Rappo rt B iod iversiteit: omgevi ngskwal iteit voor biod iversiteit;

ondezoekprogrammering en hanteren van onzekerheid" (RMNO/NRLO)
(e5/í0)

"Voedingsmiddelen, milieu en gezondheid" (NRLO/RMNO/RGO) (96/1)
"De milieubewuste concument" (NRLO/RMNO/RGO) (96/6)
"De recreatieve betekenis van het landschap" (NRLO/RMNO) (96/7)
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"Op weg naar een kwaliteitsnormeringssysteem voor de openluchtrecreatie"
(NRLO/RMNO) (e6/8)

"lnteractie Stad-Land: uitdagingen voor beleid en onderzoek" (NRlO/Netwerk RO)
(e6/20)

"Toekomstondezoek en strategische beleidsvorming: eindrapport" (NRlO/Netwerk
RO) (e7l2)

"Toekomstonderzoek e n strateg ische beleidsvorm i n g : achterg ron d document"
(NRLO/Netwerk RO) (97/3)

"Leven in verscheidenheid; Advies van RMNO en NRLO voor het
Stim u leri ng sprog ram ma B iod iversiteit" (RM N O/N RLO) (97 I 1 9)

"lntegrale benadering Biodiversiteit Achtergronddocumenten voor het advies "Leven
in verscheidenheid"" (RMNO/NRLO) (97 120)

"lnput-outputrelaties en de besluitvorming van boeren" (97121)
"Ketens en plattelandsontwikkeling; markt-, keten- en netwerkkennis toegepast op

het landelijk gebied: een programmeringsstudie" (NRLO/Netwerk RO) (97/34)
"Stad en Land: een programma voor fundamenteel-strategisch onderzoek"

(N RLO/Netwerk RO) (98t 17)
"Leefomgeving", verschijnt in 1 998 (RMNO/NRlO/Netwerk RO)

Overige

"Ovezicht verkennende studies"; intern werkdocument (95/5)
"Microbiële ecologie van het maag-darmkanaalvan landbouwhuisdieren" (95/6)
"Over de grenzen van het landelijk gebied"; verslag afscheidssymposium lr. F.C.

Zuidema (95/8)
"Klimaatbeheersing bij het bewerken en bewaren van produkten"; verslag themadag

d.d.17 maart 1995 (9612)
"Oestrus-behaviour and Oestrus-detection"; inleidingen symposium Platform

Voortplantingsonderzoek Landbouwhuisdieren d.d. 14 juni 1 996 (96/5)
"Arbeid en arbeidsomstandigheden in 2010" (96/28)
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bijlage 3

Operationalisering duuzame ontwikkeling in de NRlO-verkenningen september

Toekomstonderzoek Landeliik en stedelijk gebied, wisselwerking

Door de NRLO qeorganiseerde workshops

1995

Duuzame ontwikkeling
Verkenningsmethoden
Scenariobouw en scenariogebruik
Gezondheidsbevorderende houderijsystemen in de varkenshouderij

Welzij nsp rob lematiek in ee n aantal veehouder'tj sectore n

Biod iversiteit - onderzoekprog rammering
- handelen in onzekerheid (1)

- handelen in onzekerheid (2)

(i.s.m. RMNO/RNB/RMB)
Over de grenzen van het landelijk gebied,

t.g.v. afscheid lr. F.C. Zuidema
Biodiversiteit - kennisinfrastructuur

beleid-ondezoek
Markt en consument 2010
Workshop in het kader van studie Recreatie-landschap, kwaliteits-

normeringssystemen openluchtrecreatie (i-s.m. RMNO)

Scenariogebruik in de NRLO-verkenningen

í996

Themadag Ketenlogistiek
Workshop D rastische verbeteri n g van de n utriëntenben utti n g

in de dierlijke Productie
Discussiemiddag "Landbouwwetenschappen 201 0, opties

en strategieën voor de LUW' (georganiseerd i.s.m. studium
Generale LU in Wageningen)

Themadag Klimaatbeheersing
Workshop "Gezonde, milieubewuste consument"

(i.s.m. de RGO en de RMNO)
Workshop Strateg ieën Plattelandsontwikkel i n g

Discussiemiddag "Behoefte aan vorming en opleiding van

wageningse academici na de eeuwwisseling (georganiseerd

i.s.m. het Loopbaancentrum van de Koninklijke Landbouw-

kundige Vereniging (KLV)
Workshop lnnovatie
Workshop "Opties en strategieën voor de LUW'
Discussie-avond "strategieën voor de LUW'met de leden

van de Vaste Commissie Wetenschap en Onderzoek en

Onderwijs en Kennisoverdracht van het KLV

Workshop Markt en Consument 2010
Expert-meeting 'FLAK 2010" (i.s.m. Stichting AKK)

Agroketenkennis (i.s.m. Stichting AKK)

februari
februari
maart
maart
juni
juni
juli
augustus

augustus
september

november
december

december
december

januari

februari

maart
maart

maart
maart

april
april
mei

mei
juni
juni
juni



í997

Workshop Bioactieve componenten in voeding
studiedag Kennis voor plattelandsvernieuwing (georganiseerd

i.s.m. TSL)
conferentie Bestuurlijke innovatie voor een schone landbouw
conferentie Landbouw en milieu: innovatie voor een duuzame

relatie
Workshop Agribusiness, R&D en tnternationalisatie
Workshop Overheid, R&D en lnternationalisatie
workshop lnnovatie- en kennisagenda Groene Ruimte voor de

21" eeuw
workshop uitdagingen en concepten toekomstig landbouw-

kennisbeleid (georganiseerd i.s.m. LEI-DLO en LNV_DWK)
Workshop Kennisinstellingen en lnternationalisatie
Rondetafelconferentie : Veranderende relaties tussen la nd bouw

en maatschapprj op weg naar 2015
Conferentie Diergezondheid 201 s
Workshop lnnovatie Land- en Tuinbouw op weg naar 2O1S
Workshop Dynamiek in Wetenschap en Technologie

1998 (voorlopige planning)

workshop Alternatieve Ve rvoersconcepten in ag roketens
(i.s.m. AKK)

Worksh ops La nd bouwonderwijsstrateg ie (i. s. m. STOAS)
Workshop Aq uatische Biomassa
Aanbiedingsbijeenkomst toekomstuerkenningen agrosector,

groene ruimte en visserij
werkconferentie Toekomstonderzoek en om gevi ngsbe leid

(i.s.m. Netwerk RO)
Studiedag Diergezondheid (i.s.m. TSL)
Workshop Sensortech nolog ie
Works hop Verpa kkin gs- en bewa ri ngstech nolog ie
Workshop Aquacultuur
Workshop Prod uktie-ecolog ie
Workshop Modelleren en visuatiseren
Workshop Moleculaire biologie en ontwikkelingsbiologie
Workshop Veterinaire epidemiologie
Workshops W&T-verken n ingen Landelijk Gebied
Workshop Agrologistiek 2015 (i.s.m. AKK)

april

april
april

april
juni
juni

juni

JUnt
september

september
september
november
december

januari
februari en juni
maart

mel

juni
juni
juni
juni
september
2" helft
2" helft
2" helft
2" helft
2" helft
2" helft
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b'rjlage 4

Personeelen Financiën

1995 1996 1997 1998
prognose

Personeel in fte (gefinancierd 7,7 8,1 8,8 8,9

door LNV)

Materiële lasten,huisvestings- 272.000 316.000 311.000 300.000

kosten, bureaukosten, reiskos-
ten, automatiseringskosten,
drukwerk en diensten derden
(gefinancierd door LNV)

Proqrammabudqet (gefinancierd 500.000 1.599.000 1.397.000 1.000.000

door LNV)

Thema 1: Maatschappelijke en 30.000 19.000 125'000
culturele positie van landbouw en
natuur in de 21" eeuw
Thema 2: Plattelandsontwikke- 60.000 239.000 357.000
ling
Thema 3:Afzet-, verwerkings- en í.117.000 628.000
produktiesystemen in de 21"
eeuw
- Intemationalisering 357.000 102.000
- Consument en Markt 153.000 119.000
- Hulpstoffen en energie 385.000 80'000
- Diergezondheid 73.000 52.000
- W&T-ontwikkelingen 149.000 75.000
Thema 4: Vis en visserij in de 305.000 144.000 57.000

21" eeuw
Thema 5: Organisatie van inno- 105.000 455.000 200.000
vatie
Thema 6: Overig 30.000

Prooramma's oefinancierd door 120.000 380.000 1) P-M.

derden

Proorammerinqsstudies tesamen 160.000 360.000 340.000 100.000

met andere sectorraden
(gefinancierd uit het Coördinatie-
fonds Sectorraden)

1) Rabobank Nederland heeft geparticipeerd in thema 1, DLO in onderdeel "W&T-

ontwikkeling" van thema 3 en de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat in thema 4.





bijlage 5
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bijlage 6

Programmeringsstudies

"Consument, Voeding en Milieu" (NRLO/RMNO/RGO), 1995
'Advies Biodiversiteit: omgevingskwaliteit voor biodiversiteit; ondezoekprogramme-

ring en hanteren van onzekerheid" (RMNO/NRLO), 1995
"Rapport Biodiversiteit omgevingskwaliteit voor biodiversiteit; onderzoekprogram-

mering en hanteren van onzekerheid" (RMNO/NRLO), 1995
"Voedingsmiddelen, milieu en gezondheid" (NRLO/RMNO/RGO), 1 996
"De milieubewuste concument" (NRLO/RMNO/RGO), 1 996
"De recreatieve betekenis van het landschap'(NRLO/RMNO), 1996
"Op weg naar een kwaliteitsnormeringssysteem voor de openluchtrecreatie"

(NRLO/RMNO), 1996
"lnteractie Stad-Land: uitdagingen voor beleid en ondezoek" (NRlO/Netwerk RO),

1 996
"Toekomstondezoek en strategische beleidsvorming: eindrapport" (NRlO/Netwerk

RO), 1997
"Toekomstonderzoek en strateg ische beleid svorm i n g : achte rg rondd ocu ment"

(NRLO/Netwerk RO), 1 997
"Leven in verscheidenheid; Advies van RMNO en NRLO voor het Stimuleringspro-

gramma Biodiversiteit" (RMNO/NRLO), 1997
"lntegrale benadering Biodiversiteit: Achtergronddocumenten voor het advies

"Leven in verscheidenheid"" (RMNO/NRLO), 1997
"lnput-outputrelaties en de besluifuorming van boeren" (NRLO/DLO/LUW, 1997
"Ketens en plattelandsontwikkeling; markt-, keten- en netwerkkennis toegepast op

het landelijk gebied: een programmeringsstudie" (NRLO/Netwerk RO), 1997
"Stad en Land: een programma voor fundamentee!-strategisch onderzoek"

(NRLO/Netwerk RO), 1 998
"Leefomgeving", verschijnt in I 998 (RMNO/NRlO/Netwerk RO)
"Duuzame ruimtelijke ontwikkeling", verschijnt in 1998 (Netwerk RO/NRLO/RMNO)
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Communicatie

í. Het communicatieplan

De NRLO heeft zich bij het uituoeren van de verkenningen voortdurend de vraag
gesteld op welke wijze doelgroepen en sleutelactoren bij haar activiteiten konden
worden betrokken en hoe de resultaten gepresenteerd zouden kunnen worden.
Daarvoor werd een systematiek ontwikkeld, die is opgenomen in een intern werk-
document, het communicatieplan van de NRLO. Doel van de communicatie,
doelgroepen, sleutelactoren en communicatieve middelen vormen daarin de centrale
elementen.

2. Communicatieve acties

T'ljdens de verkenningen heeft de NRLO naar vermogen aandacht besteed aan de
kwaliteit van het proces. Workshops en werkconferenties waren niet bedoeld voor
informatieoverdracht, maar om handvatten te bieden voor het genereren van ideeën
en het opwekken van een debat. Nieuwe invalshoeken of inzichten en de denkbare
betekenis eryan werden ter discussie gesteld.

Deelnemers aan deze bijeenkomsten werden met het oog daarop met zorg
geselecteerd en persoonlijk uitgenodigd. lnzichten werden getoetst aan experts
buiten de eigen kring. Voor vele onderwerpen zijn experts gevraagd persoonlijke
essays te schrijven. ln andere gevallen werden onderzoeksinstellingen en
consultancy-bureaus ingeschakeld. Deze essays en rapportages werden vervolgens
weer in workshops ter discussie gesteld.

Resultaten van verkenningen zijn aan sleutelactoren aangeboden. Dit geschiedde
door de "trekkers" van de verkenningen uit de NRLO-Raad en Dagelijks Bestuur.
Enkele bijeenkomsten zijn geleid door professionele communicatiedeskundigen.

De NRLO heeft voor een aantal typen uitgaven ondersteuning ingeroepen van een
professionele journalist en communicatiedeskundige. Een professionele vormgever
heeft de huisstijlvan de NRLO ontworpen. Alle produkten van de NRLO zijn herken-
baar in de huisstijl uitgebracht.

3. Gommunicatieve produkten

De communicatieve produkten zijn divers.

!n rapportvorm zijn verschenen:
. achtergrondstudies;
o integratierapporten en rapportages voor policy-makers;
o programmeringsstudies.



Daarnaast werden u itgebracht:
. de NRlO-Nieuwsbrief (circa 4 keer per jaar);
. een folder over doel en organisatie van de NRLO (Nederlands- en Engelstalig);. het jaarverslag.

Sedert 1997 ziin alle rapporten en het jaarverslag uitgebracht met een Engelstalige
samenvatting. De eindrapportages van de verkenningen over de toekomst van de
agrosector, vissector en groene ruímte, alsmede de 5 integratierapporten uit de
verkenning "agrosector" zijn in zijn geheel in het Engels vertaald en internationaat
verspreid.

NRlO-medewerkers hebben vanuit de eigen ervaring en kunde op talvan plaatsen
bijdragen geleverd aan discussies over de toekomst van het landbouwkundig
onderzoek. ln de vorm van voordrachten, deelname en/of teiding geven aan
strategiediscussies etc.

Publikaties van de NRLO zijn op vele plaatsen in de vakpers besproken. Verschillen-
de interviews van stafleden hebben geleid tot artikelen in uiteenlopende bladen.

Web-site NRLO

Een belangrijk nieuw medium is lnternet. De NRLO heeft een web-site in huisstijl.
op de web-site van de NRLO is de volgende informatie beschikbaar:

Wat is de NRLO?

Verkenningen

Achtergrondstudies

P ro g ra m m e ri n g s stu d i e s

Nieuwsbrief
Jaaruerslag

Verwante adressen

English

Toelichting op de NRLO (doel, werkwijze,
organisatie).
Mogelijkheíd van integrale raadpleging van de
afgeronde verkenningen ("mogelijkheid van
raadpleging" wil zeggen: op scherm te bekijken, te
printen en te downloaden).
Ovezicht en mogelijkheid van integrale raadpleging
van bijna alle studies die sinds 1997 zijn verschenen
in het kader van de verkenningen.
Ovezicht en mogelijkheid van integrale raadpleging
van alle programmeringsstudies die sinds 1gg7 ztln
verschenen.
Alle nieuwsbrieven integraal te raadplegen.
Verslag van 1995, 1996 en 1997 integraal te
raadplegen.
Ovezicht van (internetadressen van) aan de NRLO
venryante organisaties, inclusief zogeheten links.
Engelse versie van de toelichting op de NRLO,
alsmede een ovezicht van alle rapporten die vanaf
1997 zijn verschenen, en bij al die rapporten de
mogelijkheid de summary te raadplegen (een klein
aantal rapporten is in het Engels geschreven, deze
zijn integraal te raadplegen).



ln onderstaande grafiek is voor een periode van bijna 1 jaar de bezoekersdichtheid
van de web-site aangegeven.

N RLàwebsite: aantal bezoe ken e n hoeveel heid opgevrcagde i nformatie,
week 31 1997 - week 26 1998
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Uit: NRlO-rapport "Kwaliteítszorg en

Administratieve Organisatj-e NRlo-rapportenr

lnhoudsopoave

1. lnleiding

2. Ov erzicht Procesgang N RlO-rapporten

3. Onderdelen Procesgang NRLO-rapporten
3.1. Opdrachtverlening
3.2. Uitvoering opdracht
3.3. Bespreking van en besluitvorming over (concept)rapport
3.4. Communicatie
3.5. Produktie definitief rapport en verzending
3.6. Nazorg

4. Bijzondere aandachtspunten
4.1. Rapporten met andere organisaties
4.2. Overgangsproblemen

Bijlagen:
1. Karakteristiek van een op verzoek van de NRLO uitgevoerde achtergrond-

studie
Actieplan NRLo-communicatie 1997
NRLO-produkten
NRLO-toekomstverkenningen : enkele noties
Procesgang N RlO-verkenning
Thema's N RlO-verkenningen
lndicaties met betrekking tot inhoud en aard van een NRlO-verkennings-
rapport

3f. Kernelementen van een NRLO-verkenningsrapport
39. Karakteristiek van een N RLO-prog rammeringsstud ie
4. Standaardopbouw NRLO-rapport
5. 'Het kaft van een NRlO-rapport
6. Ovezicht NRLO-rapporten in druk
7. Het titelblad van een NRLO-rapport
8. De lay-out van een NRLO-rapport
9. Verzendbeleid NRLO-rapporten

10. Standaard Produktieplan NRlO-rapport
11. Voorraadbeheer en nazending NRLO-rapporten

4
4
5
5
6
7
9

10
10
10

13
15
21
22
23
24

25
28
29
31
33
35
37
43
49
53
57

2.
3a.
3b.
3c.
3d.
3e.
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bijlage 9

Uit: NRlo-Jaarverslag L995

1.5 Verkennen, voorspellen
en onderzoek

Verkennen en voorspellen

Bij de NRLO-verkenningen gaat het niet om voorspellen, maar

om het verkennen van een onzekere toekomst. FIet gaat om

foresigbt in plaats vznforecast. De aandacht gaat naast trends

vooral uit naar trendbreuken en onzekerheden. Verkenningenzljn

er niet op gericht de waarschijnlijke toekomst te voorspellen, maar

ze beogen de aantrekkelijkheden, risico's en voorwaarden van

uiteenlopende strategieën bij verschillende mogelijke toekomsten

zichtbaar te maken en ter discussie te stellen: het zijn zoek- en

leerprocessen met betrekking tot de strategische vraagstukken

voor de toekomst.

Verkennen en onderzoek

'Verkenningen' verschillen aanzienlijk van'onderzoek' (in de

klassieke betekenis van dat woord). 'W'e noemen een aantal

verschilien:

Weten, willen en kunnen

Onderzoek concentreert zich op het weten: op het vergroten

van kennis en inzicht, met als mentaal model dat je problemen

kunt oplossen als je zaken weet en feiten hebt verzameld.

Verkenningen richten zich naast het weten ook op willen en

kunnen.

Trends

Tegentrends

Trendbreuken

Onzekerhedcn

r{nticipade op

logeliike 
toekomsten

Ul'termeÍIvarl rr ,
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Probleemoplossing en srategievorming vragen niet alleen

kennis, maar ook aandacht voor normen, waarden, grond-

houdingen en belangen van individuen en groepen (het

willen), en aandachr voor hun mogelijkheden tor handelen

(het kunnen). Het mentale model is hier dat het gaat om de

combinatie van hoofd, hart en buik. Dat betekent dat de

analyse van normen en waarden, krachtenvelden, het institu-

tionele hader van de beleidsprocessen, debat en visie- en

optie-ontwikkeling, c.q. het zichrbaar maken van het willen

en kunnen, in verkenningen minstens zo belangrijk zijn als

het opsporen van feiten: zowel de vormgeving van het

cognitieve als het sociale proces vragen aandacht.

Zekerheíd en onzekerheid
Onderzoek concenrreerr zich op zekerheid, op het in kaart

brengen van ontwikkelingen en trends, met als mentaal

model dat je onzekerheid moet reduceren door onderzoek

te doen.

In verkenningen ztjn niet alleen feiten en rrends van belang,

maar vooral ook onzekerheden en trendbreuken. En je

moet niet proberen die onzekerheden om te vormen ror

zekerheden of waarschijnlijke ontwikkelingen, maar juisr

het existentiële van onzekerheden en trendbreuken

erkennen. De uitdaging is daarmee om re gaan. Je moet

leren denken en handelen vanuit uiteenlopende scenario's.

Reductionisme en holisme

In onderzoek is reductionisme de dominante aanpak.

De werkelijkheid wordt zodanigvereenvoudigd en in

aspecten opgesplitst dar die aspecren vanuir werenschappe-

lijke disciplines en mer gangbare wetenschappelijke

methoden hanteerbaar zijn.

In verkenningen sraar de hoiistisch/integradeve b"rr.d"Íio,g,,,,,

voorop, met veel aandacht voor de interactie tussen dë

samensrellende onderdeien van een probleem/thema. 
,,iti

Verkenningen zijn integrerende studies, waarbij de methodi

van mixed scanning zeer belangrijk is: de combinatie van

een helikopter-benadering (voor integratie en overzicht)



met een inzoom-benadering op de meest relevante onder-

delen (voor voldoende diepgang).

Paradigmatische en socratische
benadering

In onderzoek worden problemen benaderd vanuit disc!

plines, inclusief de daarbinnen aanvaarde paradigma's,

theorieën en methoden. Bijgevolg worden alleen diè feiten

verzameld die passen bij een bepaalde manier van zien en

werken (de wetenschappelijke methode).

In verkenningen wordt steeds de vraag gesteld of de

problemen wel zijn zoals ze lijken (socratische benadering).

Zljt de paradigma's en theorieën die we hanteren wel

geschikt? Misschien is de dynamiek van strategische vraag-

stukken wel inherent-chaotisch in plaats van lineair, en dÈs

bijvoorbeeld blijvend beperkt voorspelbaar. In dat geval

moeten we vooral werken met de concepten uit de

complexiteitstheorie/chaostheorie in plaats van met

gangbare lineaire oorzaak-gevolg redenaties. En daarnaast is

het voor verkenningen noodzakelijk om een discipline-

overstijgende benadering te kiezen.

Verkenningen zijn gericht op opspanning van onze 'mentalmaps',

op anders willen zien dan tot nu toe; op zoeken en leren. Voor

verkenningen geldt het motto: 'tbe mind is lib,e a parachute, it

u;orks better uben it is open'.
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Scenario's als hulpmiddel bij NRlO-toekomstverkenningen

lnleiding en samenvatting

Bijde uifuoering van toekomstverkenningen spelen "scenario's'doorgaans een voorname rol. Soms

zelfs zo voornaam dat de termen scenario's en toekomstverkenningen als synomiem gebruik worden.

Een van de leerervaringen van de afgelopen vier jaar heeft betrekking op de rol van scenario's in

toekomstverkenningen. Beknopt geformuleerd komt de ervaring neer op de volgende bevindingen:

1. Het 'vak' toekomstverkenning ondervindt hinder van de populariteit van scenarioverhalen, doordat
deze veelal het zicht op de achterliggende analyse van kernonzekerheden wegneemt;

2. Voor een goed begrip van de rol van scenario's is het van belang onderscheid te maken tussen de

scenario-aanpak (de methode, het proces) en de scenario-verhalen (het product);

3. Van de vele functies die scenarioverhalen kunnen hebben is "leren" de belangrijkste en "evaluatie"

de onbelangrijkste;

4. De context waarbinnen een toekomstverkenning wordt uitgevoerd bepaalt of het nuttig is over te
gaan tot het maken van scenarioverhalen.

Deze bevindingen worden in het onderstaande uitgewerkt.

Wat zijn "scenario's"?

Het is verstandig gebleken om een scherp onderscheid te maken tussen twee wezensvormen van

scenario's:

-y ... als methodiek

>r als de verhalen over toekomsten

Het verhaal

Beginnend bij de tweede vorm, de vorm ook die taalkundig gezien het best past; scenario's kunnen

kernachtig worden gedefinieerd als

'samenhangende en verrassende verhalen over hoe de toekomstíge
omgeving van iets of iemand kan worden'

Kernelementen uit deze definitie zijn:
. 'WORDEN" wil zeggen dat een scenario bij voorkeur niet alleen een eindsituatie ergens in de

toekomst schetst, maar ook de weg ernaar toe. Dat dient meerdere doelen, maar de belangrijkste is

dat de lezer wordt meegenomen in een spel waarvan de uitkomst niet bij voorbaat bekend is. De

onzekerheid van de toekomst dient zich in het verhaal te ontvouwen. Het is altijd leuker om de

favoriete voetbalclub te zien winnen, dan na afloop pas het gunstige resultaat te horen of te lezen.
. "l(AN worden": Een scenario moet ook laten zien dat de geschetste wordingsgeschiedenis van de

toekomst helemaal geen luchtfietsen of doemdenken hoeft te zijn; het verhaal moet ook

voorstelbaar zijn, het moet kunnen.
. .OMGEVING" is een cruciaal onderdeel van deze definitie, omdat het zegt dat de scenario's

moeten gaan over dat deel van de realiteit dat de probleemeigenaar niet of nauwelijks kan

beïnvloeden. Die probleemeigenaar kan een individu of een organisatie zfn, maar ook een (quasi-)

systeem zoals bijvoorbeeld 'het' landbouwkundig onderzoek in Nederland. Scenario's zijn geen



instrument om een antwoord te krijgen op de vraag "Wat gebeurt er als ik dit of dat doe?", maar op
de vraag: "Wat doe ik als er dit of dat gebeurt?" Wanneer die twee vermengd worden, ontstaat al
snel venraning. Om die reden worden scenario's met bovenstaande definitie ook wel
omgevingsscenario's genoemd.

"omgeving VAN IETS OF IEMAND": in de verhalen moeten de'dramatis personae' onmiddellijk
duidelijk worden: gaat het om een individu, een groep, een organisatie, een sector, een land, etc?
De meest kenmerkende ontwikkelingen en onzekerheden van de verhalen dienen zo veel als
mogelijk buiten hun invloedssfeer te liggen.
'ÏOEKOMSÏ' is vanzelfsprekend het ondenarerp van het scenario, maar is minder triviaal dan het
l[kt. Of een scenario aanspreekt hangt voor alles af van de mate waarin het gekozen ondenrerp
aansluit bij de dingen waar de scenariogebruiker (d.i. degene die het verhaal leest of te horen krijgt)
over piekert, voor vreest of voor hoopt. Daarmee wordt duidelijk dat het onderwerp waar het verhaal
over'de toekomst' daadwerkelijk over gaat, zeer dicht tegen het heden aan moet zitten.
"VERHALEN' is het meest kenmerkende onderdeel van de definitie. Het scenario als verhaal
impliceert dat het moet gaan om een dynamische verhandeling over mensen (wat doen zij en hoe
denken zij?), tijd en plaats (wanneer en waar gebeurt wat?). Er hoeft niet per se gedegen
bewijsvoering en documentering aan te pas te komen. Waar het allereerst om gaat, is dat de
scenario's de lezers meenemen in een wereld die niet helemaal bekend is of niet op een dergelijke
manier doordacht is. Om die reden worden scenario's ook wel 'perception devices' genoemd. De
meervoudsvorm 'verhalen' illustreert het belang van variatie: wanneer slechts één scenario gebruikt
wordt, is het voor de gebruiker erg lastig los te komen van het idee dat het hier gaat om een
toekomstvoorspelling en daarmee om zich in het verhaal in te leven. Wanneer meerdere scenario's
gebruikt worden, is dat risico minder groot.
"VERRASSEND", sluit hier onmiddellijk bij aan. Een van de belangrijkste doelen van scenario's is
dat ze de lezers ertoe aanzetten na te denken over implicaties van, en de mogelijkheden voor hun
handelen nÉ (of hun níet-handelen nÉ) op langere termijn. De stijl die de scenarioschrijver hanteert
is daarom minstens zo belangrijk als de inhoud van het verhaal. Dan gaat het niet alleen om de
taalkundige vormgeving, maar ook om de wijze waarop gegevens, zoals modelberekeningen,
gebruikt worden. Een kanttekening moet bij 'verrassend' worden geplaatst meestal wordt een set
van scenario's gepresenteerd - veelal drie of vier. Dan hoeft niet elk scenario verrassend te zijn,
zolang de set dat maar wel is.

'SAMENHANGEND", ten slotte, is het addertje onder het gras van scenarioverhalen. De
a2onderlíjke scenario's kunnen alleen geloofovaardig zijn wanneer er logica zit achter de
gebeurtenissen die zich voltrekken. Dit betekent dat het voor de lezer duidelijk moet zijn hoe en
waarom gebeurtenissen met elkaar samenhangen, waarom actie X leidt tot reactie Y. Naast de
interne samenhang, dienen de scenario's ook onderling samenhang te hebben. De basis voor deze
onderlinge samenhang ligt in de - vaak moeizame - vaststelling van díe variabelen (factoren of
trends) in de omgeving die én het meest onzeker zijn, én de het sterkst van invloed zijn op het
ondenarerp van de scenario's (zie "Toekomsf'). Wanneer men erin slaagt om één variabele aan te
wijzen als de meest relevante (bijvoorbeeld: het tempo van Europese eenwording), kunnen
minstens twee scenarioverhalen worden gemaakt (in het voorbeeld één verhaal waarin het proces
van eenwording stagneert of zelfs omslaat in renationalisatie of blokvorming, één verhaal waarin de
eenwording aanzienlijk sneller en vollediger verloopt dat thans is voorzien, en eventueel een
tussenvorm). Zijn er twee variabelen die strijden om de hoogste relevantie, dan kunnen minstens
vier scenario's gemaakt worden; bij drie kernvariabelen minstens acht, etc. Doordat een aantal van
vijf of meer scenario's nauwelijks meer te communiceren is, zijn scenarioschrijvers gedwongen zich
te richten op een of twee kernvariabelen.



Tot slot met deze definitie is een bepaald type van scenario's gekenschetst. Zodra in toekomst-

verhalen niet de onzekerheden in de omgeving, maar de handelingsmogelijkheden van de dramatis

personae centraal staan, spreken we van beleidsscenario's of strategieontwerpen. ln deze notitie

wordt met dit type van scenario's geen rekening gehouden.

De methode

Het andere wezen van "scenario's" is de methodiek, dat wil zeggen het cognitieve model plus de

instrumenten en methodes. Soms wordt het ook wel losser aangeduid als scenario-aanpak of

scenariodenken. Eigenlijk gaat het hier om wat er allemaal nodig is om scenario-verhalen te kunnen

maken. ln zijn boek'Ondernemen is vooruiEien' (engelse titel: 'The art of the long view') geeft Peter

SchwarE in de bijlage een keurige opsomming van de stappen die hiervoor moeten worden genomen.

Eerder (in 1983) heeft Beck een vergelijkbaar ovezicht opgesteld. Die twee stappenplannen zijn als

volgt gecombineerd:

DE PRODUCTIE VAN SCENARIOVERHALEN
Sfap Leidende vraag / inhoud

1

2

3

4

5

b

7

I

Wat is het probleem en wie is de probleemeigenaaf?

Wat zijn relevante aspecten van het probleem en hoe ziet de'interne omgeving'van de

probleemeigenaar erui(?

Wat is de uitgangspositie van de probleemeigenaafl

Door welke exteme factoren kan het probleem of het interuentievermogen van de

probleemeigenaar beïnvloed worden?

Welke ordening kunnen we aanbrengen in de invloed van die factoren?

Welke (1 of 2) invloedsfactoren zijn EN het meest onzeker EN hebben de grootste invloed

op het probleem? (De kernonzekerheden)

Welke ontwikkelingslogica stoppen we in de verhalen?

Uitschijven scenarioverhalen, waar nodig na grondiger analyse van belangiike
elementen

Stap 6 uit dit plan is het meest kenmerkende van de scenariomethode.

De kracht van dit stappenplan, waarvan overigens tientallen varianten te bedenken zijn, is dat het heel

veel lijkt op het stappenplan van een strategische toekomstverkenning. ln elke toekomstverkenning -

ongeacht de kwaliteit ervan, ongeacht ook of er scenarioverhalen in voorkomen - wordt ongeveer zo'n

plan gevolgd. Maar er zijn twee cruciale verschillen:

o het eerste verschil is dat stappen 6 tot en met I in een strategische toekomstverkenning anders

ingevuld kunnen worden: de eis van reductie tot 1 of 2 belangrijkste invloedsfactoren kan worden

verzacht, en in plaats van verhalen (stappen 7 en 8), kan onmiddellijk overgegaan worden op het

ontwerpen en beoordelen van strategische keuzemogelijkheden;
. het tweede verschil is dat de stappen 2 en 3 in een strategische toekomstverkenning meer

aandacht krijgen dan nodig zouzrln om tot scenarioverhalen te komen. De uitgangspositie van de

probleemeigenaar omvat dan ook een analyse van de strategische handelingsruimte van de

probleemeigenaar: welke alternatieven heeft hij nu, en welke middelen heeft hij nu om die

alternatieven te benutten. Weliswaar kunnen scenarioverhalen niet geschreven worden zonder

informatie die voortkomt uit die twee stappen, maar doordat het in de scenarioverhalen toch vooral

om de kernonzekerheden in de omgeving van de probleemeigenaar gaat, hoeft minder aandacht te

worden besteed aan diens strategische opties.



Scenario's in NRLO-verkenningen

Hoe is tot nu toe binnen de NRLO-verkenningen met deze twee verschillende wezens van "scenario's"
omgegaan? ln onderstaande tabel is voor een aantal verkenningen die de NRLO heeft gedaan
weergegeven - waaronder één uit de periode van de 'NRLO-oude-stijl' - of de scenario-methodiek of
het scenarioverhaal is gebruikt.

..SCENARIO'S" IN ENKELE NRLO.VERKENNINGEN
Verkenning Scenaio- Scenaio-

methodiek? verhaal?
Kundig kiezen voor landbouwkundig ondezoek (1993) JA

JA
JA
JA

JA/deels

Jfudeels
JA/deels

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

NEE

Landbouwwetenschappen 201 0 (\MP)

HELI

GLOBAL

Markt en consument

Visserijverkenningen

lnnovatie land- & tuinbouw 21s" eeuw

De verkenningen mét scenarioverhalen zijn veruit in de minderheid, ook wanneer we alle NRLO-
verkenningen in deze tabel zouden hebben opgenomen.

Kijken we meer in detail naar de acht stappen, dan blijkt dat ook hier een aantal wezenlijke verschillen
tussen de behandelde NRlO-verkenningen zijn opgetreden:

"SCENAKIO'g" IN ENKELE NRLO.VERKENNINGEN
VerkennÍn Verdelí oï70t,
Kunàig kíezen v o or lanàbouwkunàig onàerzoek (1993)

Lan àb o uww eleno ch app en 2O1O (Wi P)

HELI

OLODAL

Viooerijverkenningen

Conclusie

De conclusie is duidelijk: het is geen wet van Meden en Pezen dat voor het doen van
toekomstverkenningen gegrepen wordt naar het middel van het scenario-verhaal. De scenario-
methodiek daarentegen is onmisbaar in een toekomstverkenning. Sterker nog, de scenariomethodiek

4
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is als raamwerk bij uitstek geschikt om toekomstverkenningen te doen. Nu doet zich evenwel de

paradox voor dat met die methodiek soms evenveel, zo niet méér bereikt kan worden, wanneer nlef

overgegaan wordt tot het daadwerkelijk uitschrijven van de verhalen. Die paradox is een leerervaring in

verkorte vorm. De scenariomethodiek is daarom geen kist met gereedschappen om (scenario-)

verhalen te maken. Het is eerder andersom: scenarioverhalen zelf zijn een van de gereedschappen in

die kist van de toekomstverkenner. ln de NRLO-verkenningen is dit een relatief weinig gebruikt

gereedschap, dit in tegenstellingen tot de meerderheid van toekomstverkenningen bij andere

instellingen.
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Het verkennen van de toekomst is een uitdagend werkterrein.

De NRLO richt zich daarbij op de wat langere termijn. Getracht

wordt fundamentele veranderingen in de maatschappij oP te sPoren

en strategieén te ontwikkelen die daarop gericht zijn. Dat vergt de

bereidheid om bestaande percepties, concePten en rollen van instituties

ter discussie te stellen en om nieuvre percepties of concepten (denk-

modellen, paradigma's) te onrwerPen en op hun waarde te toetsen'

Dat vraagt een intensieve discussie met de panners die het aangaat:

beleidsmakers uir bedriifsleven, maatschappeliike organisaties,

kennisinstellingen en overheden.

De NRLO heeft daaraan in 1997 in diverse onderdelen van haar

werkprogramma - als een meer of minder zichtbare onderstroom -

aandacht gegeven. Expliciet kwam dat aan de orde in de publicatie

'Uitdagingen en concepten voor toekomstig landbouwkennisbeleid"

!,

,,, 1.1 Drie scheppingsdomeinen

* De NRLO heeft in zi.in verkenningen het bestaande paradigma over

.:1 kennis, technologie en innovatie nadrukkelijk ter discussie gesteld'

a Dat paradigma houdt in, dat de relatie tussen onderzoek en innovatie

P 
gezien wordt ds een lineair proces: van fundamenteel onderzoek, naar

,6: strat.gisch en toegePast onderzoek en vervolgens naar de praktijk'

i, Dit paradigma heeft decennia lang de vormgwing van de landbouw-

kennisstrucruur beheerst. Van recenter datum is de radicale ommekeer

[' 
i" d*ke", met name gepropageerd vanuit het bedrijfsleven en het

*'ii Ministerie van Economische Zaken: niet de q/etenschap is de aansturende

,*1j factor maar de markt- En dm lrrlt men weeÍ een lineair verband in: van

- 
markt naar innovatiebehoeften, benodigde technologie-ontwikkeling,

o
,i,:, uit-o.rdend in behoeften aan discipiinaire kennisonrwikkeiing. ':;;a:::,i:::

ï: In de gedachren de NRLO, die in interactie met ondermee. d. q§Y4ii4

,f.:. onrqrikkaa, zijn beide lineaire verbanden achterhaald. In plaats d"'*Uj
{tr r l, --L-'r- dienen drie scheppingsdomeinen te worden onderscheiden: (fundamen-

* tele) kennisgeneratie, technologie- en kunde-ontwikkeling en innovatie'

:{:Í,
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Deze drie domeinen verschillen wezenlijk van elkaar. Op de eerste

plaats verschillen hun doelstellingen. Bii kennisgeneratie gaar het om het

opsporen van feiten en het geneÍeren van nieuwe inzichten en rheorieèn.

Bij technologie- en kunde-onrwikkeling om het ontwikkelen van nieuwe

technieken en vaardigheden. En bij innovatie om realisatie van nieuwe

producten, processen, diensten en systemen.

Maar niet alleen de doelsrellingen verschillen. Indien men succesvol wil

zijn, dan dient ook in elk domein een andere wijze van .suring" 
te

worden gevolgd.

Voorts is voor de vitaliteit van de drie subsystemen een vooftdurende

wisselwerking ('congruende") mer de omgeving essentieel. Die wissel-

werking is van buirengewoon belang voor het levensonderhoud, de

werkwijze en de vorm van het systeem. De "culrurele omgeving,,

(drijfueren, aÍrekeningsmechanismen en spelregels) verschilt aanzienlijk

tussen de drie scheppingsdomeinen. Elk kenr haar eigen spelregels en

succescriteria en vraagt een eigen vaardigheid en attirude (zie Íiguur l).

Indien daar bij het beleid onvoldoende rekening mee wordt gehouden,

dan zal op de duur minimaal één van de domeinen in de knel raken.

De NRLO ziet het dan ook ais een kernopgave voor het toekomstig

kennis- en innovatiebeleid om zorg re dragen voor de vitaliteir van alle

drie de scheppingsdomeinen. Met voor elk domein een toegesneden

beleid.
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Figuur I : Y erschillen ussen 3 scheppingsdomeinen
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Voor de inrichting van het kennis- en innovatiebeleid is het voons van

belang hoe het samenspel tussen de drie domeinen wordt gepercipieerd.

In het NRl-O-repportgT/|7 v/ordt daarvoor het beeld van een

LAT-relatie (Living Apan Together) opgevoerd (figuur 2).

Fundamentele kennisgeneratie, technologie- en kunde-ontwikkeling, en

innovatie hebben ieder voor zich een eigen waàrde en kennen een eigen

dynamiek. En tegelijk leidt de interactie ussen de drie tot meerwaarde'

Enkele voorbeelden:

C om innovatie te realiseren is - naast andere activiteiten zoals

productie, marketing, en Íinanciering - veelal ook technologie-

en kunde-ontwikkeling, en soms ook Íundamentele kennis-

generatie nodig;

C omgekeerd kan fundamentele kennisgeneratie nieuwe mogelijk-

heden openen voor onÍwikkeling van nieuwe technologieën of

innovaties.

Voor her beleid impliceen de LAT-relarie dat het beleid er op gericht

dient te zijn zowel de ontwikkeling van ieder van de drie gebieden als

van het samenspel daam:ssen te bevorderen.

Figuur 2: Het LAT-model
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Activiteiten als onderzoek, inÍormatie-overdrachg opleiding en vorming

('permanent leren') spelen in alle drie de scheppingsdomeinen een rol'

Maar de vorm waarin deze activiteiten plaatsvinden k- p..àomein " 
t,

aanzienlijk verschillen. r,i,,ii,i,, 
,.,,,,,,,

Enkele voorbeelden: : ,:, 
:.1

O accent op theoretisch, abstract leren bij Íundamentele t """it- 1,i,ii

generatie, en accent op in de praktiik leren bij innovatiq
. :::.::l:::r::ii:i

C accent op laboratorium-experimenten bij fundamentele kennis-

generatie, en op interactieve wetenschapsbeoeÍening bij

. innovade.
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1.2 Vernieuwing nodig op
systeemniveau

In 1997 heeÍt de NRLO zich nadrukkelijk gerichr op de

innovatieproblematiek in de agrosecror en de groene ruimte.

Innovaties zijn er in soonen. Zo kan de ingrijpendheid van de

vernieuwing bij innovaties aanzienlijk uireenlopen. Bij proces- en

productinnovaties gaat her veelal om incrementele vernieuwingen.

Bij systeeminnovades gaat het om sructurele vernieuwingen.

Deze laarte zijn veel ingrijpender van aard. Meestal raken zij meerdere

panijen in de sector en spelen uiteenlopende partners in de samenleving

er ook een rol bij. Een voorbeeld is de vernieuwing van het veiling-

complex in Nederland. Zo'n systeeminnovatie leidr tot veranderende

interacties met de omgwing, waaruit dan niet zelden blijkt dat verschil-

lende functies opnieuw moeten worden ingel,uld: sociaal, economisch en

technisch. Sysreeminnovaries zijn relatief radicale veranderingen waarbij

technische systemen op de helling komen re sraan en culturele

paradigma's gaan schuiven: oude waarden worden vervangen door

nieuwe en dat leven vrijwei steeds veel verzet op.

De Nederlandse landbouw bevindt zich thans in een fase waarin een

fundamentele omschakeling, naar duurzame landbouw, nodig is.

Gelijktijdig is er een ingrijpende heroriéntatie ten aanzien van het

gebruik van de groene ruimte aan de orde. Daarbij gaat her zowel om

competitie om ruimte als om een zoeken naar nieuwe combinatie-

mogelijkheden van zeer verschiilende functies (landbouw, recrearie,

natuur, wonen, infrastrucruur, waterwinning, erc.). Er is sprake van een

zoektocht van bij het gebruik van de groene ruimte betrokken acroren

om tezamen nieuwe kansen re creëren om de funcdonaliteit en kwaliteit

van de groene ruimte te vergroten.

De afgelopen decennia hebben vele incremenrele verbeteringen plaats-

gevonden binnen bestaande landbouwsystemen. Het is echter

onwaarschijnlijk dat alleen met verbetering van besmande sysremen een

oplossing kan worden gevonden voor de veelheid aan problemen op het

gebied van klantgerichtheid, milieu, diergezondheid, welziin dieren,

achteruitgang van landschap en naruu!, en afkalvende legitimatie van de

landbouw in de maatschappij. Om dar te bereiken zijn ingrijpende
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herstructureringen nodig en innovaties die het individuele bedriifsniveau

en het korte termiin belang van het bedrijfsleven te boven gaan.

Voorbeelden van systeeminnovatles

C Nieuwe logistieke en distributiesystemen voor atrofood en

sieneeltproducten.

O Nieuwe functiecombinaties in de groene nrimte.

C Nieuweveehouderijbedriifssystemen(combinadevan

ontwerpeisen vanuit diergezondheid, milieu, weiziin dieren,

arbeidsinkomen en arbeidsomstandigheden).

O Milieugerichtesysteeminnovatiesophogereaggregalieniveaus

(sluiting van stoÍkringlopen tussen landbouw en andere

sectoren).

C Nieuweintegralediergezondheidsstrategicën(strategieën,

die voldoen aan zowel veterinair-zoötechnische als volks-

gezondheids-, economische, ecologische, maatschappelil'ke,

etlische, besruurlijke en politieke eisen)-

i t.g Noties en concePten bij
ii:i.: sYstee m in n ovat i es
:,,,:i
:il

!.: Systeeminnovaties ziin nodig om een vitale en duurzame agrosector en

t.;r:l,ii S-*" *irnte in de 21e eeuw te realiseren- Maat ze zijn organisatorisch,

E' cultureel en financieel lastig:

,::irr
,;:;, O Bii innovatie gaat het niet alleen om wetenschappelijke kennis,

i;rll maar ook om context bePaalde praktijk- en ervaringskennis'

li:,iiit Innovatie vraagt een werkwijze waarbij mobilisatie en interactie

. 
t van expliciete en impliciete kennis worden gerealiseerd'

lU;.. O Systeeminnovaties vragen een intensief samenspel russen

",i, probleemeigenaren en deskundigen. Daarbij gaat het vrijwel
:(
: steeds om probleemeigenaren met uiteenlopende belangqn, eÍr(o""'----.."r.--.--.-.--o_--_--".,:,,:
,*;:l deskundigen met uiteenlopende kwaliteiten. Veelal is ook 

1,,;ii,,

,;
,rr, privaat-publiekesamenwerkingeenvoorc/aardevoorsucce§;,,ii,iirl
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,d;, C Onderhandeien en makeiery ideeën, energie en bdangenri;'r1r,i;i':

fr.i bundelen; faciliteren en regie voeren; en individueel 
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systeeminnovaties. Zorgvuldige organisade van die processen en

funcries is essentieel voor het welslagen van systeeminnovaties.

Verkennen, onrwerpen, resren en realiseren zijn de hoofd-

activiteiten bij systeeminnovaties. Daarbij speelt veelal niet het

genereren van nieuwe kennis, maar informatieverzameling,

creativiteit en selecde, kennisintegrade en het maken van nieuwe

combinaties van beschikbare technologieën een hoofdrol.

Systeeminnovaties vragen zowel bèta- als alpha- en gamma-

deskundigheid. Het gaar niet alleen om de naruurq/erenschappetijke

en technologische kant van de innovatie, maar evenzeer om het in

de analyse betrekken van de organisarorische, bestuurlijke,

politieke, economische, ecologische, structurele en culturele

aspecten die verbonden zijn a:;n de onrwikkeling en introductie

van innovades.

Voor het leveren van een waardevolle bijdrage aan het verkennen

en onlwerpen van systeeminnovaties zijn in het onderzoek

wezenlijk andere werkwijzen en kwaliteiten nodig dan bij

kennisgeneratie: van analyse en verklaring naar synthetisering;

van mono- naar muld-, inter-, en transdisciplinariteit; van

opdmalisatie van het bestaande naar ontwerpen van nieuwe

systemen; van specialisme naar "T-shaped skills' oÍwel de

vaardigheid om disciplinaire diepgan6 te combineren met

breedte; en van puur onderzoek naar co-innovatorschap in

samenwerking met uiteenlopende groepen onderzoekers en

niet-ondcrzoekers.

Systeeminnovaties vragen een organisatievorm waarbij

heterogene partijen tot gezameniijke acrie komen. Innovatie

creërende netwerken (consortia, strategische allianries) ziin

daarvoor geëigend. Daarbij dient in het bijzonder aan de

flexibilireit en de resulmatgerichtheid van het nerwerk aandacht

te worden besteed. Voons dient de vormgeving van het netwerk

te worden gekozen in afhankelijkheid van aard en conrexr van

het innovatieproces.

Voor een innovatiebeleid dat systeeminnovaries tot stand vril

brengen is een financieringssysreem nodig dat er toe bijdraagt

dat uiteenlopende deskundigen en partijen in gezamenlijke actie

ingrijpende vernieuwingen realiseren. De financièle middelen

dienen dan niet op voorhand aan bepaalde instellingen die
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onderzoek of voorlichting uiwoeren te worden toegewezen,

maar voor het innovatieproject als geheel beschikbaar te ziin,

te worden beheerd door de consoniumleiding en uitgezet voor

activitciten en bij gekwalificeerde Partiien die voor de innovatie

nodig zijn, met als sluirtuk een goed verantsroordings- en

evaluadesysteem.

Het grootste probleem bij het realiseren van systeeminnovaties is

waarschijnlifk niet het begrijpen van de in het bovenstaande vermelde

kernpunten om systeeminnovaties re doen slagen. De bottle-neck zit

hem vooral in de noodzaak verrouwde concePten en vcrtrouwd gedrag

te verlaten. Het gaat daarbij onder meer om het volgende:

C Het denken in de indeling van het onderzoek in fundamenteel,

strategisch, toegepast en praktiikonderzoek is niet functioneel-

Innovatie vergt een heel andere kijk op en vormgeving van de

relatie innovade-onderzoek.

O Indien innovatie wordt beoogd, dan is het inadequaat om te

denken in termen van 'scheiding van beleid en uiwoering" resp.

'beleidsdirecties en bedrijfsleven formuleren behoeÍten,

en onderzoeksinstellingen voeren die uit". Innovatie vraagt een

gezamenlijke probleemopiossing door probleemeigenaren en

onderzoekers, en andere bij de innovade betrokkenen.

C De wens om geen nieuwe institutionele voorzieningen in

het leven te roepen, en een scherpe uakverdeling russen

bedrijfsleverl overheden en kennisinstellingen te handhaven,

is contraproductief voor het realiseren van systeeminnovaties.

Systeeminnovaties vragen om een netwerkaanpak en een eigen

innovatiestrucruur die wordt gecreëerd door de context van het

innovatieproces.

O Het effectief als onderzoek biidragen aan innovatie vraagt een

wijziging van de cultuur van diverse onderzoeksinstellingen.

FIet vraagt van de onderzoeker dat hij zich opsteit en gedraagt

als co-innovato Í. ., .., ' . '
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van sectorraden, i998

Samenwerking tussen twee
of meer sectorraden

onderwerp betrokkensectorraden iaar

M ilieubewuste consument

Stad-land

Recreatie-natuur

Toekomst onderzoek la nde-
lijk en stedeliik gebied

Maatschappel ijke kwaliteit
van ondezoek (milieukunde)

Ruimtelijke effecten van het
sluiten van kringlopen

Landschapsecologie

Markt- en ketenkennis en
de ontwikkeling van de
Groene Ruimte

I nteractie en differentiatie
stad-land

Health and development

Biodiversiteit

Leefomgeving

NRLO, RMNO, RGO 1994

NRLO, NRO 1994

NRLO, RMNO 1994

NRLO, NRO

COS, RMNO

1994

1995

NRO, RMNO 1995

RMNO, NRLO, NRO 1996

NRLO, NRO 1996

NRLO, NRO i.o.m. RMNO 1996

RAWOO, RGO 1997

RAWOO, RMNO, NRLO 1997

RMNO, NRLO, NRO 1997

29





bijlage 13

Uit: D!ÍK-rappoït "NBJ,O en Inspectie; een beleidsonderzoek naar de

betekenis van verkenning en inspectie'r, L99B

5. Illustrerende casurstiek
Hieronder zijn een aantal praktische voorbeelden van de werkzaamheden van NRLO en

Inspectie besclueven. Daarbij is de doorwerking naar beleid en nÍraÍ kenrrisinstellingen

aangegeven.

5.1 NRLO
Hieronder wordt binnen een aantal cafllssen uit het werkveld van de NRLO beschreven

op welke wijzede agendering en de efÍechrering hebben plaatsgevonden'

1. Verkenning LandbouurwetenschaPPen 2015

De noo&aak van strategische keuzes wordt in het rapport aan de orde gesteld- Drie

opties zijn uitgewerkt.

Agenilering
fisseoralportage is aangeboden aan de DG vanZonen het eindrapport aan de minister

LI{V (en daarmee mede aan de minister van OCW).

De discussie over tussenprodukten op onder andere ambtelijk niveau heeft merkbare

invloed gehad op de inhoud van het rapport van Peper'

Opti" g àt net ràpport is door LI{-V gekozen, waarbij conÍorm het NRlGadvies
lllta*kkaryk is aangegeven dat nadere selectie daarbinnen noög is.

Effictueing
Ir, .r"*otg"op het aanbieden van de verkenning aan de minister van LNV, is zij ook

uungeboàen aan het Bestuur van de LLIW. Het Bureau van de LUW was bij de

voóereidingen van de studie, o.a. door aanleveren van feiten en visies, en door

discussiemidàagen (Stuöum Generale en Loopbaancentum KNGL) nauw betrokken.

Naar het veld toe vormde het rapport aanleiding tot:
. een strategische conferentie georganiseerd door de LUW, als aanzet voor strategische

keuzes;



. een discussiebijeenkomst met landbouw- en voedingsmiddelenindustrie
georganiseerd door SMO.

Voorts valt te verwachten dat noodzakelijke nadere strategische keuzes bij de vorrrring
van het KCW in de komende jaren aan de orde zullen komen.

2. Biodiversiteit
Het rapport geeft hoofdlijnen vEu:r een onderzoekprogramrna biodiversiteit. Het geeft
daarmee invulling aan eeÍt actiepunt uithetStrategisch Plan van aanpak Biodiversiteit
van diverse ministeries. ln het proces van gespÍekken, consultaties, work-shops en
overleg binnen de sectorraden zijn vraag- en aanbodzijde in kaart gebracht om tot een

afgewogen prioriteitstelling te komen.

Agendering
Het rapport is door NRLO en RMNO aangeboden aan de minister van LNV. Het
rapport heeft de basis gelegd voor de invulling en uitwerking van het NWO
Stimuteringsprogramma Biodiversitei! datinhet Wetenschapsbudgetvanl99T was
aangekondigd.

Effectueing
Door uitvoering van het NWO-stimuleringsprogramma vindt effechrering bij de
kennisinstellingen (produktiestructtrur) plaats. Het voorbereidend overleg heeft bij de

kennisinstellingen de visie op het vraagstuk van biodiversiteit vergroot.

3. Uitdagingen en concepten voor toekomstig landbouwkerurisbeleid
Het rapport geeft een concephreel kader voor toekomstig kerrrisbeleid waarbij
verschillen en samenhangen tussen landbouwwetenschap, landbouwtechnologie en
landbouwinnovatie (Wï) worden verhelderd en wegen worden atrngegeven om met
deze verschillen en samenhangen produktief om te gaan. De consequentie van de
verschillen in produkten (VV'[D , leidende actoren en culhrrele omgeving is dat de meest
geëigende kwaliteitscriteria, sturingsinstrumenten en organisatievorrrren voor de drie
domeinen verschillen.

Agendering
Het rapport is via de NRlGnieuwsbrief breed onder de aandacht gebracht. Het wordt
bij de NRLO vooral intem gebruikt. Het vindt zijn neerslag in de integratie rapporten op
diverse terreinen. Daarom rug verwacht mag worden dat het gepresenteerde
conceptuele kader tot nut gebradrt wordt o.a- in de sturingsrelatie van LNV met het
kennissysteem.

Effectuering
Aanstuitend rrulg verwacht worden dat onderzoekers zich door het concept van de drie
scheppingsdomeinen bewust zijn, datze afhankelijk van het domein waarinze
functioneren, op andere criteria worden afgerekend. De NRLO is er niet in geslaagd dit
punt bij LNV/D\ IK zeer manifest te krijgen.

4. Flexibele agrarisctre produktieketens (FLAK)
Het rapport FLAK 2010 behandelt markt- en consumentenveranderingen en de invloed
die deià hebben op de ketenorganisatie. Het rapport bevat o.a. een doorvertaling van
het concept massa-individualisering en moment-consumentisme naar de consequenties

,oor orgar,isatie en functionering van de keten. Het is goed dat het zo breed is gegaan.

Het FlAK-rapport heeft op zich, door de aanwijzingen die het bevat, voor toekomstige



onderzoeksvragen een doorwerking naar agroketenonderzoek zoals dat in het kader

van AKK gestalte kriigt.

Asendeins
H?t,uppJrt is via de NRlo-nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. Het ontwikkelde

gea".t àgoed vorrrt een van de inputs bij de fonrrulenlg van een voorstel voor een

Kenniscentnrm Ketens en Logistiek dat in het kader van ICE92 wordt opgesteld. De

doorwerking zou een extra dimensie krijgen als hetlCE-}^voorstel daadwerkelijk zou

worden uitglvoerd. Beslissing daarover is eerst medio 1998 (volgende Kabinet) te

verwachten.

Effectueing
Éet concept rapport is in versóillend gremia aan-de 9r{9 Sesteld, zoals in een

discussiebiieenkàmst met experts (iuni 1996), een brede bijeenkomst met

vertegenwóordigers van bedriifsleven, kenrrisinstetlingm en overheid funi 1996), en

dide; de AKK-Ionferentie'Kltens inbewegin( (december 1996). De boodschap liiktin
het veld goed te zijn aangekomen.

5. Agribusiness. R&D en Internatior-ralisering
H eringsstrateg'eT van ondernemingen in de

NeaeriÀase agribusiness, en gevolgen daanran voor het R&D-beleid van öe
ondememingui. p" studie laai tevens zienwathet internationaliserende bedriifsleven

verwacht van onderzoeksorgarrisaties. In de shrdie is niet (voldoende) ingegaan op de

consequenties van de'hoge ionen van onderzoekers in het westen'. Ook moet er oog

ziin volor d.e'wrijhed.en irif,"t Russisch, Crinees en Indiaas wetenschappelijk denken.

Agendering
H"et rappo-rt is een input-documenu de doorwerking naaÍ het beleid moet via het

integratieraPPort Qlslaliserin g ziinbeslag krijgen'

Effecturing
óe studie L besproken oP een workshop met vertegenwoorögers yan voor^l

bedrijfsleven en onderzoLksorganisaties. De poterrtiële beleidsbetekenis van het rapport

tigt dan ook in twee richtingen, nl.:
. het R&D-beleid van agro-ondernemingen;
o het R&D-beleid van kenrrisinstellingen-
De samenwerking flrssen LEI-DLO en EUR-Bedrijfskunde bij de uitvoering v,an de

studie heeft reeds thans tot versterking van interessante netwerkvorming geleid-


