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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Aanleiding

1.2 Evaluatiekader in een notendop

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) bestaat in

Het door prof dr. De Ridder opgestelde evaluatiekader vormde

zijn huidige vorm sinds 1 januari 2015 en heeft zijn formele

het uitgangspunt van deze evaluatie1. Daarnaast zijn er bij

grondslag in de Wet overleg fysieke leefomgeving (Wofl). De

het concretiseren van het evaluatiekader nog een aantal

wettelijke taak van het OFL behelst het voeren van overleg over

toevoegingen en aanscherpingen gedaan. Dit is gedaan in lijn

het beleid inzake de fysieke leefomgeving. Als onafhankelijk

met het Publieke Waarde model, ontwikkeld door Mark Moore2

platform beoogt het OFL daarbij de samenwerking en

(zie figuur 1), en middels het concept ‘lerende organisatie’,

verbinding tussen Rijksoverheid (de systeemwereld) en

waarbij we twee typen leren bij participatieprocessen

burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties (de

onderscheidden: ervaringsleren en systematisch leren. In het

leefwereld) te verbeteren.

publieke waarde denken wordt succes van publieke organisaties
afgemeten aan de maatschappelijke meerwaarde die door deze

In 2016 zijn twee nieuwe OFL-voorzitters benoemd. De

organisaties wordt gerealiseerd.

minister heeft hen als expliciete opdracht meegegeven te
werken aan de doorontwikkeling van het functioneren van het
overlegorgaan. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie van het

Publieke
waarde

OFL in de periode 2016-2020.

Waardeketen

Het ministerie van IenW heeft Berenschot gevraagd om het
functioneren van het overlegorgaan in de afgelopen vijf jaar te
reconstrueren en te evalueren.

Vraagstelling
Deze evaluatie heeft betrekking op het functioneren van het
OFL in de periode 2016-2020. Prof. dr. De Ridder onderscheidt

Legitimiteit

in zijn evaluatiekader twee perspectieven op het OFL. Hieraan

Capaciteit

koppelen wij de twee hoofdvragen van dit onderzoek:
1. Is het OFL in staat om betekenisvolle participatie te

Figuur 1.

Publieke waarde model.

bewerkstelligen, in termen van processen en producten?
2. Heeft het overlegorgaan (zijnde de voorzitters, het

Het evaluatiekader (zie bijlage 1) is ingedeeld in de volgende

secretariaat en de leden) in de periode 2016-2020 van de

overkoepelende normen en thema’s:

opgedane ervaringen geleerd, en zo ja wat?

•

Publieke waarde: de focus lag hierbij op de doorwerking van
het OFL. Er is daarnaast specifiek gekeken of de opbrengsten
van OFL-projecten betekenisvol zijn en of er draagvlak voor
is onder de betrokkenen.

1
2

4

Evaluatiekader OFL: Raamwerk voor de evaluatie van het Overlegorgaan Fysieke
Leefomgeving; Prof. dr. J. de Ridder (2020).
Creating Public Value (1995); Recognizing Public Value (2013). Harvard University
Press.
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•

De waardeketen: de evaluatie van de waardeketen

Fase 1: Oriëntatie

had betrekking tot een aantal verschillende thema’s:

Het doel van de eerste fase was om de uitvoering van de

agendering van de projecten, voorbereiding en uitvoering

evaluatie voor te bereiden. Samen met de begeleidings

van activiteiten, proces- en inhoudelijke resultaten, de

commissie kwamen we tot een heldere afbakening van het

doelmatigheid (verbruik van personele en financiële

onderzoek en een vastgesteld evaluatiekader. Ook werden

middelen in relatie tot de activiteiten) en het OFL als een

afspraken gemaakt over de detailuitwerking van het onderzoek,

lerende organisatie, waarbij is gekeken naar eventuele

de op te leveren (deel)producten en de planning.

projectevaluaties.
•

•

Capaciteit: passend voor het realiseren van de beoogde

Fase 2: Vanuit de lucht

meerwaarde is de capaciteit van het OFL. Thema’s die

Het doel van deze fase was om ‘vanuit de lucht’ het functioneren

hierin geëvalueerd zijn, zijn de mensen (voorzitters,

van het OFL in zijn totaliteit te overzien. In deze fase stonden de

het secretariaat en de klankbordcommissie van het

interne organisatie, algemene werkwijze en het algemeen beeld

OFL), gehanteerde structuren en positionering (binnen

van het OFL centraal. Om een eerste beeld te krijgen van het

de rijksdienst en de wet) en de middelen die het OFL

functioneren en de waarde van het OFL is een documentstu-

ter beschikking heeft, al dan niet via aanvullende

die uitgevoerd. Daarnaast is een beperkt aantal interviews met

projectfinanciering.

betrokkenen van het OFL gehouden. Deze interviews hadden als

Legitimiteit: betrof een evaluatie naar de rechtmatigheid

doel zicht te krijgen om het algemene functioneren van het OFL.

van het handelen van het OFL en het draagvlak voor
het doel en de aanpak onder de betrokkenen. Thema’s

Daarnaast is een enquête uitgezet onder alle deelnemers in de

die hier onder vallen zijn verder het beslechten van de

database van het OFL. De enquête had twee typen opbrengsten:

barrières tussen en binnen de systeem- en leefwereld en de

1) een netwerkanalyse van de deelnemers uit de database en 2)

gehanteerde communicatie en timing van opbrengsten van

inzicht in hoe verschillende betrokkenen het functioneren van

OFL-trajecten.

het OFL beoordelen op de aspecten in het evaluatiekader. De
uitkomsten van de enquête zijn opgenomen in bijlage 5.

Het volgende hoofdstuk ‘Bevindingen’ zal de bovenstaande lijn
van uit het evaluatiekader volgen. Per norm en bijbehorende

Fase 3: Vanaf de grond

thema’s van het evaluatiekader zullen de hoofdbevindingen

In deze fase zijn vijf casestudies geselecteerd en onderzocht.

gedeeld worden.

Hiervoor is een afwegingskader ontwikkeld met een set aan
criteria die met de begeleidingscommissie is afgestemd. Om
een spreiding van verschillende projecten te selecteren was

1.3 Onderzoeksaanpak

een aantal criteria van belang: de periode van uitvoering,
de betrokken voorzitters en secretarissen van het OFL, het

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van december 2020

domein/thema, de herkomst van de vraag (ministerie of andere

t/m april 2021. In een viertal fases is toegewerkt naar een

route) en het type vraag (consultatie, samenwerking of advies/

eindrapportage. Onderstaande visualisatie geeft een overzicht

reflectie).

van de vier fases en de activiteiten die in iedere fase zijn
uitgevoerd.

Oriëntatie
Activiteiten:
• Kick-off-bijeenkomst
met de begeleidingscommissie
• Uitwerken en vaststellen
evanluatiekader

Figuur 2.

5

Vanuit de lucht
Activiteiten:
• Documentstudie
• Interviews
• Online enquête
• Voorbereiden fase 3

Visualisatie aanpak van het onderzoek.

Vanaf de grond
Activiteiten:
• Selectie van casestudies
• Uitvoeren casestudies
• Documentstudie
• Interviews

Rapportage
Activiteiten:
• Opstellen conceptrapport
• Bespreking conceptrapport
• Definitief rapport
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Zodoende zijn we tot een transparante, herleidbare en

1.4 Leeswijzer

inhoudelijk afgewogen selectie van vijf projecten gekomen die
een representatief beeld geven van de verschillende projecten

De rapportage is als volgt opgebouwd. In deel 1 van het rapport

die het OFL in de periode 2016-2020 heeft uitgevoerd, te

(hoofdstuk 1 en 2) geven we de hoofdbevindingen van onze

weten:

evaluatie weer. We beantwoorden de twee onderzoeksvragen,

•

Programma Aardgasvrije Wijken.

gaan in op de verschillende onderdelen van het evaluatiekader

•

Ethiek en Digitalisering.

en geven concrete aanbevelingen. In deel 2 van het rapport

•

Noordzeeoverleg.

(hoofdstuk 3 en 4), beschrijven we de organisatie en werkwijze

•

Houtrook en Gezondheid.

van het OFL. We staan onder andere stil bij het doel, de

•

Grote stookinstallaties.

samenstelling en de middelen van het OFL (hoofdstuk 3)
en beschrijven de wijze van programmering, de verschillende

Het doel van deze casestudies was om gedetailleerder het

type projecten en de opbrengsten daarvan (hoofdstuk 4). In

functioneren van het OFL in de praktijk in beeld te krijgen.

dit deel is zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen feiten en

Per casus is op basis van documentstudie en interviews

beelden. We starten iedere paragraaf met een feitenoverzicht op

een beschrijving opgesteld waarin de onderwerpen uit

basis van de aangeleverde documentatie, waarna in een kader

het evaluatiekader terugkomen. Deze beschrijvingen zijn

de ervaringen van betrokkenen worden weergegeven. Onder

opgenomen in hoofdstuk 5.

deze ervaringen verstaan wij de opvattingen van betrokkenen
zowel van de organisatie zelf –de voorzitters van het OFL, het

Fase 4: Rapportage

secretariaat en de klankbordcommissie– als van de betrokkenen

In de laatste fase is de eindrapportage opgesteld en

uit de ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’. In deel 3 van het rapport

gepresenteerd. De rapportage geeft, op basis van de bevindingen

(hoofdstuk 5) analyseren we uitgebreid de vijf geselecteerde

uit de eerdere fases, antwoord op de onderzoeksvragen en gaat

casestudies.

in op alle aspecten in het evaluatiekader.
Begeleidingscommissie
Er is regelmatig contact geweest tussen de onderzoekers
en de begeleidingscommissie. In totaal is vier keer een
(digitaal) overleg geweest met de begeleidingscommissie:
de startbijeenkomst, de afronding van fases 2 en 3 en bij de
bespreking van de conceptrapportage in fase 4. Tijdens de
bijeenkomsten zijn de stand van zaken en (tussen)resultaten
besproken, is vooruit geblikt op de volgende fase en zijn
overige zaken die relevant zijn voor de inhoud en/of de
voortgang besproken. In bijlage 2 is de samenstelling van de
begeleidingscommissie opgenomen.

6

HOOFDSTUK 2

Hoofdbevindingen
In dit hoofdstuk geven we de hoofdbevindingen van onze evaluatie
weer. In paragraaf 2.1 t/m 2.4 lopen we de onderdelen van het
evaluatiekader langs aan de hand van de daarin opgenomen normen.
We trekken een conclusie over de mate waarin het OFL aan de
norm voldoet, geven daarvan een korte uitwerking met verwijzingen
naar relevante passages in deel 2 van dit rapport en eindigen, waar
relevant, met enkele aanbevelingen. Vervolgens beantwoorden we in
paragraaf 2.5 de twee onderzoeksvragen.
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2.1 Hoofdbevindingen over Publieke
waarde

Deze twee rollen en de wijze waarop het OFL daar uitvoering
aan geeft, worden door betrokkenen als betekenisvol ervaren.
Een ruime meerderheid van de respondenten die betrokken zijn

2.1.1

Hoofdbevindingen over de meerwaarde van
het OFL

(geweest) bij een OFL-project vindt dat het participatieproces
als zodanig van waarde is (geweest) (figuur 3). Eenzelfde
beeld komt uit de casestudies; hoewel er altijd ruimte is voor

Norm:

verbetering, vinden betrokkenen vrijwel zonder uitzondering

De opbrengsten van OFL-projecten zijn betekenisvol

dat het OFL van waarde is (geweest) bij de aanpak van het

omdat zij aansluiten bij de doelen, visie en missie van het

voorliggende maatschappelijke vraagstuk.

OFL en omdat zij op draagvlak kunnen rekenen onder de
betrokkenen.

Helemaal Oneens
oneens

Neutraal

Eens

21,05%

38,6%

Conclusie:
Zowel de inhoudelijke als de procesopbrengsten van OFLprojecten zijn betekenisvol. Enerzijds omdat zij aansluiten

1,75%

23,68%

7,89%

7,02%
100%

bij de missie, visie en de wettelijke taak en anderzijds omdat
er breed draagvlak voor is onder de betrokkenen. Het OFL

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening

Figuur 3.

kiest daarbij voor een ruime interpretatie van de wet (van
wettelijke opdracht voor het organiseren van consultaties

Enquêtevraag: “Het proces als zodanig is voor mijn
organisatie van waarde (geweest), ongeacht de
inhoudelijke resultaten”. N = 114; deze vraag is enkel
voorgelegd aan respondenten die direct betrokken zijn
(geweest) bij het OFL.

naar participatieprocessen); een koers die door betrokkenen
wordt gesteund.

Het OFL is betekenisvol omdat het lukt om een hoge kwaliteit
te leveren. Volgens een zeer ruime meerderheid van de

 Zie paragraaf 4.2, 4.3, casestudies, enquête

respondenten die betrokken zijn (geweest) bij een OFL-project
is de inhoudelijke kwaliteit van de projecten en publicaties van

Het OFL is een onafhankelijk platform met als missie het

het OFL hoog.

bevorderen van de samenwerking en verbinding tussen
rijksoverheid (in termen van het evaluatiekader, de
‘systeemwereld’) en burgers, bedrijven, en maatschappelijke

Helemaal eens
Eens

organisaties (de ‘leefwereld’). Dit doet het OFL vanuit de visie

Neutraal

dat door op maat gesneden participatie een gedragen aanpak

Oneens

kan worden ontwikkeld voor vraagstukken in de fysieke
leefomgeving die uitstijgt boven de belangen van organisaties en
individuen.

Helemaal oneens
Weet ik niet/
geen mening
25%

De wettelijke taak van het OFL is het aan de orde stellen
van beleidsvoornemens inzake de fysieke leefomgeving. In
het overlegorgaan kan hierover met betrokkenen of hun

Figuur 4.

50%

Enquêtevraag: “De inhoudelijke kwaliteit van de projecten
en publicaties van het OFL is hoog”. N = 114; deze vraag is
enkel voorgelegd aan respondenten die direct betrokken
zijn (geweest) bij het OFL.

organisaties overleg worden gevoerd. De formele status van

Dat het OFL resultaten van hoge kwaliteit kan leveren, zowel

OFL-overleggen geeft veel ruimte voor de daadwerkelijke

inhoudelijk als procesmatig, heeft een drietal hoofdoorzaken:

invulling ervan.

de kwaliteit van de voorzitters en het secretariaat, de wijze
waarop het OFL maatwerktrajecten vormgeeft en de combinatie

De opbrengsten van het OFL sluiten aan bij deze missie, visie
en de wettelijke taak. Het OFL kiest er daarbij voor om de
ruimte die de wet biedt, maximaal op te zoeken. Naast het
uitvoeren van de in de wet genoemde beleidsconsultaties, zoals
in het kader van het nationaal Deltaprogramma, legt het OFL
zich toe op participatieprocessen.

8

van onafhankelijkheid en nabijheid.

Evaluatie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | Eindrapportage

De OFL-projecten worden geleid door “zware” voorzitters

De projecten van het OFL hebben doorwerking op verschillende

die vanwege hun grote bestuurlijke ervaring en inhoudelijke

niveaus. Er is sprake van instrumentele doorwerking, in de zin

kennis over participatie met gezag kunnen opereren. Door de

dat de opbrengsten van OFL-trajecten door de betrokkenen

diversiteit aan profielen lukt het bovendien om per project

direct worden toegepast bij het aanpakken van een beleids- of

een voorzitter te leveren die past bij de karakteristieken van

maatschappelijk vraagstuk. Vanwege de diverse aard van de

het vraagstuk, qua inhoud, aanpak en gewenst resultaat. De

trajecten verschilt de mate van instrumentele doorwerking per

voorzitters worden daarbij ondersteund door een procesvaardig

traject. We illustreren de instrumentele doorwerking van het

secretariaat met een brede taakopvatting: van het plannen

OFL aan de hand van een aantal voorbeelden.

van bijeenkomsten tot het inhoudelijk voorbereiden en
notuleren ervan, van het ontwerpen van innovatieve

Het Noordzeeoverleg is een voorbeeld van een project met

participatiemethodieken tot het “masseren” van verschillende

een grote instrumentele doorwerking in de vorm van het

standpunten tussen de bijeenkomsten door.

Noordzeeakkoord. Dit is, met uitzondering van de visserij, door
alle deelnemende partijen ondertekend en door de Tweede

Bovendien is het OFL in staat om te werken met op de opgave

Kamer vastgesteld. Op dit moment wordt onder leiding van een

toegesneden methodieken van participatie. Hier gaan we in

van de OFL-voorzitters invulling gegeven aan de uitvoering van

paragraaf 2.2 (werkwijze) nader op in.

het akkoord.

Tot slot heeft het OFL een unieke positie als onafhankelijk

Ook de adviezen van het OFL in het kader van het Programma

orgaan tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’ met

Aardgasvrije Wijken (PAW) hebben instrumentele doorwerking:

tegelijkertijd korte lijntjes naar de rijksoverheid (vanwege de

ze zijn opgenomen in Kamerbrieven over de voortgang van het

ophanging binnen het ministerie van IenW en vanwege de

PAW en gebruikt bij beantwoording van Kamervragen.

geruime kennis van en ervaring met ‘politiek Den Haag’).
Deze combinatie van onafhankelijkheid en nabijheid

Dat geldt ook voor het project Houtrook en Gezondheid, met

maakt dat het OFL effectief kan opereren: er is vertrouwen

de kanttekening dat de aanbevelingen van het OFL weliswaar

vanuit alle deelnemende partijen én het OFL doorgrondt de

grotendeels door het ministerie zijn overgenomen, maar nog

‘systeemwereld’ en kan daar op acteren.

niet tot uitvoering zijn gebracht.

2.1.2 Hoofdbevindingen over de doorwerking van
het OFL

Dat er sprake is van instrumentele doorwerking, betekent
niet per definitie dat de manier van doorwerking ook op
instemming kan rekenen van alle betrokkenen. Een voorbeeld

Norm:

hiervan is het project Grote Stookinstallaties. In 2017/2018

De opbrengsten van OFL-projecten zijn betekenisvol

heeft het ministerie van IenW het OFL (toen nog OIM)

omdat zij doorwerking hebben op (een van) de volgende

gevraagd om, in de vorm van een formeel OIM-overleg onder

niveaus: Instrumenteel, Conceptueel/agenderend, Politiek-

onafhankelijk voorzitterschap, stakeholders te consulteren

Strategisch, Educatief

over de implementatie van nieuwe Europese eisen voor
grote stookinstallaties in Nederland. In haar reactie uit juni

Conclusie:

2018 geeft de staatssecretaris aan de meeste voorstellen

De opbrengsten van OFL-projecten zijn betekenisvol omdat

uit de consultatie over te nemen in het Activiteitenbesluit.

zij doorwerking hebben. Afhankelijk van de aard van het

Betrokkenen geven echter aan dat zij twee jaar later werden

project, is er sprake van meer of minder doorwerking

verrast door de oplegnotitie in het kader van het Schone

op de genoemde niveaus. Met name op het niveau van

Lucht Akkoord (2020) waarmee het Rijk bevoegde gezagen

conceptuele/agenderende doorwerking en educatieve

informeert dat de mogelijkheid bestaat om aan grotere

doorwerking liggen kansen voor het OFL om meer impact

stookinstallaties strengere eisen op te leggen dan geregeld in

te genereren.

het Activiteitenbesluit. Betrokken partijen vatten dit op als
een de facto eenzijdige aanscherping van de eisen waarmee de
resultaten uit het OFL-traject terzijde worden gelegd.

9

Evaluatie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | Eindrapportage

Projecten met een conceptuele/agenderende doorwerking dragen

Hoewel het OFL op alle aspecten – afhankelijk van het type

bij aan lange termijnveranderingen van maatschappelijke

project, meer of minder – doorwerking bereikt, zien zowel het

kennis over, perspectieven op of beleid voor een

OFL zelf (voorzitters en secretarissen) als de stakeholders die

maatschappelijk vraagstuk. Een project waar deze vorm van

in de projecten participeren kansen voor het vergroten van de

doorwerking is gerealiseerd, is Ethiek en digitalisering. Het

impact van de OFL-projecten. Meer doorwerking kan onder

doel van dit project was het verkennen en in beeld brengen

andere worden bewerkstelligd door het breder trekken van de

van ethische dilemma’s rondom digitalisering, het creëren van

opgedane nieuwe inzichten dan het individuele project en het

bewustwording bij de overheid en andere betrokkenen en het

vooraf nadenken over de ‘afhechting’ van de projecten en het

benutten van kennis en expertise over ethiek en digitalisering

borgen van de resultaten (zie ook paragraaf 2.2.2).

vanuit de samenleving. Betrokkenen geven aan dat het door
het OFL gefaciliteerde participatietraject heeft bijgedragen aan

Tot slot valt op dat het OFL de doorwerking van de eigen

het denken buiten het eigen belang en het doorbreken van de

projecten niet systematisch monitort. Door dit wel te

“verkokering” binnen het rijk.

gaan doen, kan het OFL meer leren over de effecten van
verschillende werkwijzen.

Een project heeft politiek-strategische doorwerking wanneer
de uitkomsten door betrokkenen uit zowel de ‘systeemwereld’

Aanbevelingen:

als de ‘leefwereld’ strategisch worden ingezet om hun

• Monitor de doorwerking van projecten systematisch,

standpunt te onderbouwen en hun positie in het politiek-

bijvoorbeeld door een mediascan of door het voeren van

maatschappelijk debat te verstevigen. Een goed voorbeeld van

een aantal gesprekken met betrokkenen als het pro-

een project waarmee dit type doorwerking is bewerkstelligd, is

ject enige tijd is afgerond. Het OFL kan de bevindingen

het Noordzeeoverleg. Op basis van een verzoek van een coalitie

gebruiken om zelf van te leren (wat is de doorwerking ge-

van maatschappelijke partijen aan het kabinet om een akkoord

weest van het project, hoe volgt dit uit het procesontwerp

te mogen sluiten over de toekomst van de Noordzee is het

en de uitvoering en welke lessen trekken we daaruit voor

Noordzeeoverleg, onder onafhankelijk voorzitterschap van het

volgende projecten) én om meer conceptuele/agende-

OFL, ingesteld. Deelnemers vanuit zowel de systeemwereld als

rende en educatieve doorwerking te bewerkstelligen. Met

de leefwereld hebben het overleg gebruikt om een gezamenlijk

de monitor kan het OFL opnieuw aandacht vragen voor

standpunt te ontwikkelen over de toekomst van de Noordzee en

een bepaald thema of een bepaalde aanpak en hiermee

het politiek-maatschappelijke debat op deze wijze nader vorm te

vraagstukken agenderen en/of opgedane inzichten breed

geven.

delen.


Tot slot kan een project educatieve doorwerking hebben.
Dit houdt in dat het bijdraagt aan nieuwe inzichten bij
betrokkenen ten aanzien van een inhoudelijk vraagstuk dan
wel de participatiemethodiek. Dit is het geval in het project
dat het OFL heeft uitgevoerd in het kader van het PAW: zo is
de betrokken voorzitter van het OFL gevraagd als spreker over
het onderwerp participatie op het digitale Congres Aardgasvrije
Wijken 2021. Ook met het project Ethiek en digitalisering is er
educatieve doorwerking gerealiseerd: er is groeiende interesse
voor het moreel beraad als participatiemethode en het OFLsecretariaat wordt regelmatig benaderd als expert op het gebied
van de methodiek.
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2.2 Hoofdbevindingen over de
waardeketen

Formeel hebben, naast de minister van IenW en ministers wie
het mede aangaat, ook de wettelijk benoemde leden het recht
om gezamenlijk onderwerpen te agenderen bij het OFL. In de

2.2.1 Agendering

praktijk maken zij hiervan nauwelijks gebruik. Wel organiseert
het OFL een jaarlijkse bijeenkomst voor zijn benoemde leden

Norm:

om te horen welke onderwerpen er leven. Uit de enquête blijkt

Het OFL weet tot een gedragen en uitvoerbare selectie van

dat de wettelijk benoemde leden (NB: het OFL telt 44 benoemde

maatschappelijke opgaven te komen die bijdragen aan de

leden; 12 respondenten hebben aangegeven benoemd lid te

publieke waarde

zijn) neutraal tot positief aankijken tegen de mogelijkheid die
zij hebben om invloed uit te oefenen op de agenda van het OFL

Conclusie:

(figuur 5). Een ruime meerderheid is van mening dat het OFL

Het OFL werkt vraag gestuurd en krijgt meer vragen dan

de juiste vraagstukken agendeert (figuur 6).

het aankan. In de periode 2016-2020 is daarom een set
selectiecriteria opgesteld om tot een transparante selectie

Helemaal Oneens
oneens

Neutraal

Eens

58,33%

25%

van projecten te komen, passend bij de ontwikkeling die
het OFL wil doormaken. Er liggen kansen voor het OFL om

0%

0%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening

8,33%

actiever te sturen op het eigen projectportfolio.

8,33%

100%

 Zie paragraaf 3.1, 4.1, enquête

Figuur 5.

De agenda van het OFL komt op twee manieren tot stand.
Enerzijds kan het ministerie van IenW het OFL verzoeken
om een beleidsconsultatie uit te voeren. Gegeven een aantal
wetten en regelingen aangaande specifieke beleidsdomeinen

Enquêtevraag: “Ik heb voldoende mogelijkheid om invloed
uit te oefenen op het werkprogramma van het OFL”. N =
12, deze vraag is enkel voorgelegd aan wettelijk benoemde
leden (in totaal 44).

Helemaal Oneens
oneens
0%

zijn dit verzoeken die het OFL in praktijk niet naast zich neer

gestuurd. Het OFL wordt door het ministerie van IenW of
een ander departement, al dan niet als gevolg van een verzoek

Eens

25%

41,67%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening
16,67%

8,33%

kan leggen, bijvoorbeeld in het kader van de Regeling taken
meteorologie en seismologie. Anderzijds werkt het OFL vraag

Neutraal

8,33%
100%

Figuur 6.

Enquêtevraag: “Het werkprogramma van het OFL
agendeert de juiste opgaven/vraagstukken”. N = 12, deze
vraag is enkel voorgelegd aan wettelijk benoemde leden
(in totaal 44).

van andere betrokkenen, gevraagd om een participatie- of
samenwerkingsproject rond een bepaald thema op te zetten.

Deze twee formele wegen voor agendering – een direct
verzoek van een minister of van de wettelijk benoemde

De redenen om het OFL te vragen voor een project zijn zowel

leden – betekenen niet dat een vraag aan het OFL niet op een

inhoudelijk als praktisch. Het OFL wordt gezien als een

andere wijze tot stand kan komen. Het Noordzeeoverleg is een

onafhankelijke en kundige partij die van meerwaarde kan zijn

voorbeeld van een project waar de vraag initieel is opgebracht

in participatie- en samenwerkingsprocessen. Bovendien is het

door een coalitie van partijen uit de ‘leefwereld’ en uiteindelijk

vanuit praktisch oogpunt een logische partij: er is een duidelijke

via een formeel verzoek van de minister van IenW bij het OFL

verbinding met IenW (onafhankelijkheid én nabijheid) en het

terecht is gekomen.

OFL heeft een structureel budget waaruit projecten kunnen
worden gefinancierd (NB: dit wordt, afhankelijk van de omvang

Het OFL krijgt meer verzoeken dan het aankan. Tijdens de

van het project, aangevuld met incidentele financiering).

doorontwikkeling in de periode 2016-2020 heeft het OFL dan
ook gewerkt aan het opstellen van heldere criteria voor de inzet
en meerwaarde die het kan bieden, om zo een transparante
selectie van projecten te kunnen maken, passend bij de
ontwikkeling die het OFL wil doormaken. Deze zijn (a) bijdrage
aan betere verbinding rijk-samenleving; (b) neutraliteit; (c)
impact; (d) integraliteit en (e) tijdelijke betrokkenheid. In het
werkprogramma 2020-2021 zijn deze selectiecriteria verder
geconcretiseerd.
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Het OFL gaat niet actief de boer op om nieuwe projecten te

De participatie- en samenwerkingsopgaven waaraan het

acquireren. Gegeven de hoeveelheid verzoeken die het krijgt,

OFL werkt zijn zeer divers, zowel qua inhoud als qua beoogd

is dit ook niet nodig. Tegelijkertijd laat het OFL hier mogelijk

resultaat. Van een Akkoord voor de Noordzee tussen rijk

kansen liggen. Het OFL staat niet bij alle relevante partijen

en betrokken maatschappelijke partijen tot een advies over

– aan de zijde van het rijk en die van de ‘leefwereld’ – op het

hoe participatie of samenwerking vorm te geven in het

netvlies als go to partij voor het begeleiden van betekenisvolle

Programma Aardgasvrije Wijken; van een consultatie over

participatie- en samenwerkingsprocessen, terwijl dit wel de

grote stookinstallaties tot gezamenlijk leren over ethische

toekomst is die het OFL voor zichzelf ziet. Dit vraagt om een

vraagstukken bij digitalisering. Het OFL werkt dan ook niet

strategische keuze voor een bredere positionering richting

met een standaardaanpak, maar ontwerpt voor elke opgave een

andere departementen en de ‘leefwereld’ (zie ook paragraaf

toegesneden proces.

2.3.2). Vanuit die keuze kan het OFL breder het net ophalen
als het gaat om samenwerkingsvraagstukken in de fysieke

Desalniettemin hanteert het OFL wel degelijk een systematiek

leefomgeving, altijd vanuit het perspectief van een publiek

bij het ontwerpen van een maatwerkaanpak per project. In deze

orgaan dat publieke waarde realiseert die een commerciële

systematiek zijn een aantal rode draden te ontdekken.

partij niet of veel minder goed zou kunnen realiseren.
De eerste rode draad is de inrichting van het ‘OFL-team’:
Aanbevelingen:

voorzitter, secretaris en eventueel aanvullende capaciteit. Het

• Zet als OFL het werkprogramma nog meer naar eigen

OFL-secretariaat selecteert per project een voorzitter, op basis

hand door nog actiever het gesprek te voeren – met

van affiniteit met het vraagstuk en beschikbaarheid. Deze

elkaar en met betrokkenen in ‘systeemwereld’ en ‘leef-

strategische keuze is van belang, omdat de voorzitters vanuit

wereld’ – over relevante maatschappelijke vraagstukken

hun eigen achtergrond en stijl, inhoudelijk en procesmatig

waar het OFL een rol in zou willen spelen. Inventariseer zo

richting geven aan de projecten. Het secretariaat is de stuwende

vragen die passen bij de gewenste rol van overlegorgaan

kracht op de achtergrond. Waar nodig wordt aanvullende

gericht op participatie en samenwerking (naast de wette-

inhoudelijke expertise ingeschakeld. De tandem voorzitter-

lijke consultaties).

secretaris(sen) vervult dus de rol van procesregisseur vanuit een

 Gericht aan OFL secretariaat en voorzitters

stevige kennisbasis.

2.2.2 Werkwijze: van start tot resultaat

Ten tweede is het procesontwerp van het OFL er altijd

Norm:

op gericht om verbinding tussen de ‘systeemwereld’ en

Het OFL werkt met een op de opgave toegesneden

de ‘leefwereld’ tot stand te brengen. Daarbij heeft het,

procesarchitectuur in de gehele waardeketen (van

als onafhankelijke partij, scherp oog voor een goede

agendering tot resultaat)

vertegenwoordiging van de ‘leefwereld’ die op zichzelf vaak
ook weer een grote verscheidenheid kent aan partijen,

Conclusie:

belangen en standpunten en daarbij niet altijd een eenduidige

Het OFL werkt aan zeer diverse opgaven en ontwerpt

vertegenwoordiging kent.

daarvoor steeds een passende procesaanpak. In deze
diversiteit zijn drie rode draden te ontdekken. Ten eerste

Ten derde valt op dat het projectmanagement veelal losjes is

is het procesontwerp van het OFL er altijd op gericht om

georganiseerd. Er is geen vooraf opgesteld plan van aanpak

verbinding tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’ tot

waarlangs het OFL te werk gaat en aan de hand waarvan het

stand te brengen. Ten tweede zou het projectmanagement

de voortgang van het project monitort. Ook maken het OFL en

in veel gevallen strakker kunnen worden georganiseerd. Tot

het ministerie van IenW (formeel opdrachtgever) vooraf niet

slot kan het OFL aan de voorkant meer aandacht besteden

altijd scherpe afspraken over uren en budget en stuurt het OFL

over de afronding van het traject en de borging van het

hier gedurende het project weinig actief op.

proces.
 Zie paragraaf 4.1, 4.2, 4.3
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Tot slot worstelt het OFL regelmatig met de vraag, wanneer en

Aanbevelingen:

hoe een project af te ronden. De rol van het OFL is op een zeker

• Verdiep de eigen systematiek voor het vormgeven van

moment voorbij – het OFL selecteert projecten niet voor niets

maatwerk participatie- en samenwerkingsprocessen van-

(onder andere) op tijdelijkheid – maar de maatschappelijke opgave

uit de in projecten geleerde lessen (zie ook aanbevelingen

is daarmee doorgaans niet ‘opgelost’. De Oogst van Morgen

over leren, paragraaf 2.2.3).

bijvoorbeeld is een langdurig samenwerkingstraject waarbij aan

t Gericht aan OFL secretariaat en voorzitters

de voorkant geen heldere afspraken zijn gemaakt over wanneer
het is afgerond. Voor de bestudeerde casestudies geldt dat deze zijn

• Investeer in strak(ker) projectmanagement. Dit hoeft niet

afgerond met het opleveren van een (schriftelijk) eindproduct.

ten koste te gaan van de flexibiliteit van de projecten. In-

Daarmee brengt het OFL een vraagstuk inhoudelijk verder, maar

tegendeel, het helpt om effectiever te opereren, structu-

uit een aantal cases komt naar voren dat de ‘systeemwereld’

reert (tussentijdse) evaluatiemomenten en helpt om toe

en ‘leefwereld’ daarna weer in hun oude posities terugzakken.

te werken naar een afronding waarbij het vervolgproces

Wanneer de betrokkenheid van het OFL stopt, blijkt het vaak lastig

goed is geborgd (zie: doorwerking).

om de nieuwgevormde relaties en verhoudingen tussen partijen in

t Gericht aan OFL secretariaat

stand te houden. Eenieder gaat ‘zijns weegs’, terwijl het doorbreken
van barrières tussen (en binnen!) ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’

• Maak vooraf heldere afspraken over bij welke inhoudelijke

in veel gevallen over een langere periode onderhoud behoeft. De

resultaten en/of geleverde inspanningen het OFL ‘klaar’ is.

vraag is of het OFL daarvoor de juiste partij is, zeker in het licht

t Gericht aan OFL secretariaat en voorzitters

van zijn doelstelling om te experimenteren met en leren over
participatie en samenwerking. Het ‘beheer’ van een participatie-

• Maak in het procesontwerp expliciet hoe het OFL zichzelf

en samenwerkingsproces past hier minder goed in. Dit levert

overbodig gaat maken.

dilemma’s, bijvoorbeeld in de casestudy Noordzeeoverleg. Het OFL

t Gericht aan OFL secretariaat

is, nadat het akkoord is gesloten, nu ook betrokken bij het verder
brengen ervan (onder leiding van een nieuwe OFL-voorzitter).

• Maak een advies over hoe het natraject in te richten een

Wanneer is er nog sprake van een ‘echt’ OFL-vraagstuk, en

vast onderdeel van het eindproduct. Hoe, wanneer en

wanneer niet meer? Het OFL kan niet tot in de eeuwigheid trekker

naar wie koppelt het OFL de opbrengsten terug? Wie

zijn van de processen die het start, maar wanneer stapt het uit en

neemt de rol van het OFL over in de fase ná het project?

aan wie kan het OFL zijn rol en taken overdragen?

Hoe worden betrokkenen hierover geïnformeerd?
t Gericht aan OFL secretariaat en voorzitters

Vanuit het perspectief van de deelnemers aan OFL-projecten
valt op dat – ondanks de grote diversiteit – de inbreng van

2.2.3 Leren

het OFL vergelijkbaar wordt beleefd. Vaak is dit zeer positief,

Norm:

met brede waardering voor de manier waarop het OFL met

Het OFL experimenteert en leert, zowel in projecten

zijn procesaanpakken alle betrokkenen de ruimte geeft en

(ervaringsleren) als overkoepelend over participatie en

resultaten behaald. Dit geldt zowel voor beleidsconsultaties

samenwerking (processen) (systematisch leren), door te

als voor complexe samenwerkingsprocessen, en zowel voor

reflecteren, te ordenen en te innoveren

systeem- als leefwereld. Deelnemers voelen zich gehoord en
zien zowel in het proces als op inhoud de meerwaarde van het

Conclusies:

OFL. Het maatwerk wat het OFL biedt is daarin leidend; het

Experimenteren en leren hebben een centrale rol in de

overlegorgaan is echt de procesregisseur. Voor vragenstellers

OFL-projecten. Wel kan het OFL meer doen om de geleerde

uit ministeries kan de rol van het OFL als onafhankelijk

lessen te borgen en breder te trekken dan een individueel

procesregisseur soms ingewikkeld zijn: de financiering van

project.

OFL-projecten komt doorgaans vanuit het Rijk, maar er worden
op voorhand niet altijd heldere afspraken over de begroting en
resultaten gemaakt. Tegelijkertijd is het Rijk zelf deelnemer aan
de projecten. Het einde van OFL-trajecten is voor verschillende
deelnemers een heikel punt – dit betekent in veel gevallen ook
het eind van de soepele participatie- en samenwerking.
13
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Het OFL is gespecialiseerd in experimenteren met

Aanbevelingen:

en leren over participatie en samenwerking binnen

Maak een jaarlijks leerprogramma op drie niveaus: leren

projecten. Het OFL innoveert door nieuwe participatie- en

binnen OFL-projecten, leren als OFL-organisatie en leren

samenwerkingsmethodieken te ontwikkelen en hiermee te

als kennisplatform. Dit leerprogramma beschrijft op

experimenteren en zet gezamenlijk leren in als instrument om

welke wijze het leren op deze drie niveaus vorm krijgt en

belangen van betrokkenen te overbruggen. Betrokkenen bij

wordt verankerd en hoe wordt gewerkt aan een lerende

projecten geven aan te hebben geleerd tijdens en van het proces

cultuur. Op elk van de drie niveaus doen wij een aantal

over de inhoud, gerichtheid (verschillende standpunten) en

aanbevelingen voor het leerprogramma:

participatie en samenwerking als zodanig.
• Leren binnen OFL-projecten:

Evenwel zien we dat dit ervaringsleren lang niet altijd wordt

- Houd een vaste tussentijdse en eindevaluatie met het

geborgd, buiten het concrete projectresultaat (in de vorm

secretariaat en de voorzitter, aangevuld met tussentijd-

van een geschreven advies, notitie of akkoord) om. Zo is het

se feedbackmomenten met de betrokken partijen op

uitvoeren van tussentijdse en eindevaluatie geen vast onderdeel

een manier die past bij de procesarchitectuur.

van de projectcyclus. Sommige projecten kennen wel expliciet
een reflexief karakter. Een voorbeeld is het project Ethiek

• Leren als OFL-organisatie:
- Deel evaluatieverslagen binnen het secretariaat en de

en digitalisering, waarin gedurende het traject uitgebreid is

groep van voorzitters en wissel hierover van gedachten

geëvalueerd met de deelnemers aan de morele beraden en de

met elkaar (in de vorm van kennissessies bijvoorbeeld);

opbrengsten van deze evaluaties zijn gebruikt om het proces en
de methodiek in het verdere traject aan te scherpen.

- Agendeer nieuwe inzichten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met benoemde leden;
- Neem een overkoepelende reflectie op de uitgevoerde

Ook op organisatieniveau kan het systematisch leren meer
vorm krijgen. Secretarissen spreken ad hoc met elkaar
over geleerde lessen en de wijze waarop deze kunnen

• Leren als kennisplatform:
- Door het type vraagstukken en zijn werkwijze is het

worden toegepast in het ontwerp van nieuwe projecten.

OFL niet alleen een projectorganisatie, maar ook een

Daarnaast organiseren zij ‘bureaudagen’ die (voor de

kennisplatform op het gebied van participatie en

Corona-crisis) tweemaandelijks plaatsvonden. Een dagdeel

samenwerking in de fysieke leefomgeving. Geef (nog)

van deze ‘bureaudagen’ is gericht op gezamenlijke reflectie

meer vorm aan deze rol door geleerde lessen – uit indi-

en kennisuitwisseling. In de periode van evaluatie is een

viduele projecten en overkoepelend – te delen met de

voorzittersoverleg ingesteld. In dit gremium bespreken de

samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties

voorzitters de selectie van projecten, maar een systematische

en presentaties op congressen.

reflectie op de lopende projecten en geleerde lessen staat (nog)
niet op de agenda. Op verzoek van de voorzitters is er een
klankbordcommissie ingesteld. Met hen hebben de voorzitters
een periodiek reflectief overleg over onder meer dilemma’s
uit lopende projecten, de strategie van het OFL en het type
projecten dat het zou moeten uitvoeren.
Bovendien zien wij kansen om het leren uit projecten breder te
trekken naar gelijksoortige vraagstukken in de maatschappij. De
wijze waarop het OFL participatie en samenwerking vormgeeft
bij uiteenlopende vraagstukken levert ongetwijfeld inzichten op
die breder relevant zijn dan alleen voor de voorliggende opgave.
Door dit actiever uit te dragen, kan het OFL meer doorwerking
bewerkstellingen dan nu al het geval is.
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2.3 Hoofdbevindingen over capaciteit

Waar nodig vanwege de omvang en/of specifieke inhoud van
een traject schakelt het OFL aanvullend externe capaciteit in

Norm:

voor projecten.

De capaciteit van het OFL (mensen, middelen, structuren en
processen) is passend voor het realiseren van de beoogde

De combinatie voorzitters en secretariaat én proces en inhoud

publieke waarde

maken dat het OFL goed geëquipeerd is om als onafhankelijke
derde partij participatie- en samenwerkingsprocessen vorm te

Conclusies:

geven en te begeleiden.

Het OFL beschikt over een poule van gezaghebbende
voorzitters en een vaardig secretariaat op zowel proces

Op verzoek van de voorzitters is per 2019 een

als inhoud. Hierdoor is het OFL goed geëquipeerd

klankbordcommissie ingesteld die formeel is verankerd in een

om als onafhankelijke derde partij participatie- en

ministerieel besluit. De leden van de klankbordcommissie

samenwerkingsprocessen vorm te geven en te begeleiden.

zijn op persoonlijke titel benoemd voor de duur van twee jaar.

De systematiek van structurele en projectfinanciering heeft

Zij denken mee met de voorzitters over de missie en strategie

het risico in zich dat er een opdrachtgever-opdrachtnemer

van het OFL. Er is een ministerieel besluit in voorbereiding

relatie ontstaat met IenW (of ander betrokken departement)

waarmee de klankbordcommissie de komende twee jaar zal

dat de onafhankelijkheid onder druk zet.

worden gecontinueerd.

De inbedding van het OFL bij IenW zorgt voor nabijheid,

Tot slot heeft het OFL 44 wettelijk benoemde leden. Dit zijn

terwijl de inhoudelijke en procesmatige onafhankelijkheid

belangenbehartigers, koepelorganisaties en grote bedrijven

tegelijkertijd geborgd blijft. Wel kan de positionering

op het gebied van verkeer, vervoer, natuur en water. Deze

richting andere departementen die zich richten op de

organisaties hebben het recht om gezamenlijk onderwerpen

fysieke leefomgeving sterker.

te agenderen bij het OFL en kunnen deelnemen aan voor
hun relevante OFL-bijeenkomsten. Het is in de periode van

t Zie paragraaf 3.5

de evaluatie niet voorgekomen dat een project direct via de
benoemde leden op de OFL-agenda terecht is gekomen. Bij de

2.3.1 Capaciteit: Mensen en middelen

casus Noordzeeoverleg hebben benoemde leden een belangrijke

De kwaliteit van de voorzitters en het secretariaat zijn

rol gespeeld in de signalering richting het ministerie van

doorslaggevend voor de meerwaarde die het OFL levert

IenW, waarna het vraagstuk via het ministerie bij het OFL is

in participatie- en samenwerkingsprocessen in de fysieke

terechtgekomen. Benoemde leden hebben geen ‘bijzondere’

leefomgeving.

status in projecten – niet anders dan andere betrokkenen.

Alle betrokkenen noemen de kennis, kunde en statuur van de

In de periode 2016-2019 maakte de begroting van het OFL

voorzitters als een belangrijke kracht van het OFL. Hierdoor

integraal onderdeel uit van de begroting van de Directie

genieten zij draagvlak onder de betrokkenen en kunnen zij

Participatie van IenW. Er is dan ook geen goede reconstructie te

effectief en onafhankelijk opereren. De diversiteit in profielen

maken van de besteding van middelen in deze periode.

onder de voorzitters – qua inhoudelijke expertise en verbinding
met de ‘systeemwereld’ dan wel ‘leefwereld’ – maakt dat het

In 2020 is een nieuwe budgetterings- en

OFL per traject een keuze kan maken voor de meest passende

verantwoordingssystematiek ingevoerd waardoor het

voorzitter.

OFL financieel meer zelfstandig kan opereren. Volgens
deze systematiek ontvangt het OFL zowel structurele als

Het OFL-secretariaat biedt, in de woorden van één van onze

projectfinanciering. Voor de financiering van projecten gelden

gesprekspartners, “geruisloze ondersteuning” bij de participatie-

richtlijnen voor de verhouding tussen het deel dat vanuit het

en samenwerkingsprocessen. Deze ondersteuning is zowel

structurele budget wordt gefinancierd en cofinanciering vanuit

procesmatig als inhoudelijk: van uitvoerende secretariële taken

andere partijen. De financiële onafhankelijkheid van het OFL

tot het inhoudelijk voorbereiden van bijeenkomsten, van het

loopt in het huidige construct het risico om onder druk te

ontwikkelen van nieuwe methodieken tot het schrijven van

komen te staan. Het OFL leunt deels op projectfinanciering,

adviezen en notities.

waardoor er een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ontstaat
met het rijk.
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Op dit moment leidt dat nauwelijks tot spanningen, maar

Daarnaast weet vooral IenW het OFL te vinden; met andere

deze zouden wel kunnen ontstaan wanneer het OFL in zijn

departementen in de fysieke leefomgeving – EZK, LNV en

strategie om meer en meer in te zetten op participatie- en

BZK - is er veel minder verbinding. Dit komt voort uit de

samenwerkingsprocessen ook wil kunnen kiezen voor

organisatorische structuur en daarmee de positionering van

vraagstukken die door de ‘leefwereld’ worden geagendeerd,

het OFL. Andere departementen zijn soms als belanghebbende

maar waar binnen de ‘systeemwereld’ minder draagvlak voor is.

betrokken bij een OFL-project, zoals bij het Noordzeeoverleg,

Dit vraagt eerdergenoemde strategische keuze voor een bredere

maar hun participatievragen vinden nog niet altijd de weg naar

positionering en daarbij het doordenken van de consequenties

het OFL. Dit is een gemiste kans, zeker omdat het doorbreken

hiervan voor de financieringsstrategie. Wederom vanuit de

van de verkokering binnen het rijk één van de doelen is die het

gedachte dat het OFL een publiek instituut is; de rijksoverheid

OFL met zijn participatie- en samenwerkingstrajecten nastreeft.

moet het OFL dus blijven zien als een organisatie die een
belangrijke bijdrage levert aan het realiseren publieke waarde.

Tot slot is de profilering richting de ‘leefwereld’ relevant. Veel
betrokkenen hadden vóór zij deelnamen aan een OFL-project

2.3.2 Capaciteit: structuur en positionering van het
OFL

niet eerder van het overlegorgaan gehoord. Hier valt dus nog

De taak van het OFL is als volgt vastgelegd in de Wet overleg

uit de ‘leefwereld’ het OFL te vinden?) als in de doorwerking

fysieke leefomgeving (Wofl):

(weet het OFL een bredere groep dan alleen de direct

•

betrokkenen te bereiken met de in projecten geleerde lessen?).

“Door of namens Onze Minister en, waar daartoe

een wereld te winnen, zowel in de agendering (weten coalities

aanleiding bestaat door of namens Onze Ministers wie

•

het mede aangaat, worden in het overlegorgaan beleids

Aanbevelingen:

voornemens aan de orde gesteld met betrekking tot onder

Gegeven herpositionering van het OFL naar een

delen van het beleid inzake fysieke leefomgeving” (art. 5);

overlegorgaan voor participatie en samenwerking met

“In het overlegorgaan wordt door of namens Onze Minister

tegelijkertijd een wettelijke taak t.a.v. consultaties is een

en waar daartoe aanleiding bestaat, door of namens Onze

steviger positionering van het OFL zowel mogelijk als

Ministers wie het mede aangaat, overleg gevoerd met

gewenst. Het verdient daarom aanbeveling op een OFL-

betrokkenen en hun organisaties” (art. 6).

statuut op te stellen, als uitwerking van het wettelijk kader
en de ingezette koerswijziging, dat als basis dient voor het

Het OFL kiest bewust voor een bredere rolopvatting dan

verder ontwikkelen van de OFL-werkwijze en het borgen

wettelijk is vastgelegd en legt de nadruk meer op participatie en

van resultaten. Dit statuut beschrijft:

samenwerking dan op consultatie. Juist in het vormgeven en
begeleiden van participatie- en samenwerkingsprocessen ziet

• de missie en strategie van het OFL

het OFL zijn meerwaarde. Dit wordt gedeeld door betrokkenen

• de onafhankelijke positie van het OFL

uit de ‘leefwereld’. Zij benadrukken de unieke positie van het
OFL om dergelijke processen te voeren. Ook de ‘systeemwereld’
hecht belang aan het OFL als platform voor participatie en
samenwerking, maar benadrukt tevens de rol van het OFL in
beleidsconsultaties.

- zijn positie ten opzichte van IenW en andere ministeries
- de rol van de algemeen secretaris
• de wijze waarop het werkprogramma tot stand komt
- betrokkenheid van ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’
- selectiecriteria voor projecten

Ten aanzien van de structuur hebben we eerder opgemerkt dat

• de wijze van financiering

het OFL organisatorisch is opgehangen bij de Directie Participatie

• de wijze van monitoring en evaluatie

van het ministerie van IenW. Hiermee ontstaat nabijheid, wat

• de rol van de wettelijk benoemde leden en de klankbord-

zich uit in korte lijnen binnen het departement en richting de
minister en een sterk ontwikkeld gevoel bij het OFL voor de
processen en dynamieken binnen de rijksoverheid. Tegelijkertijd
vraagt nabijheid om het creëren van randvoorwaarden die de
onafhankelijke positie van het OFL waarborgen. Inhoudelijk
en procesmatig is deze onafhankelijkheid geborgd met de
onafhankelijke voorzitters van statuur: zij zijn bij machte om een
eigen koers te varen vanwege hun kennis, kunde en ervaring.
16

commissie
• de wijze waarop het OFL en het ministerie van IenW omgaan met eventueel verschil van inzicht
t Gericht aan OFL secretariaat en voorzitters, Directie
Participatie
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Ga met de wettelijk benoemde leden in gesprek over

In die zin is er dus sprake van ‘open, wederkerige en betekenis

hun betrokkenheid bij het OFL. Wat is een waardevolle

volle participatie’. Wel vraagt het natraject van projecten, zoals

manier, zowel voor de leden zelf als voor het OFL, om dit

genoemd in paragraaf 2.3.2 (werkwijze: van start tot resultaat),

netwerk in te zetten? Vraagt dit nog iets anders dan de

meer aandacht: het lukt het OFL om binnen projecten waarde

jaarlijkse bijeenkomst die het OFL nu organiseert? En wat

volle participatie en samenwerking te bewerkstelligen, maar het

is de gewenste verhouding tussen de wettelijk benoemde

blijkt lastig om dit na afronding van het traject vast te houden.

leden en overige OFL-deelnemers, ook gegeven de
doorontwikkeling die het OFL sinds 2016 heeft gemaakt?

De scherpe focus van het OFL op het delen van standpunten en
het bij elkaar brengen van perspectieven uit de ‘systeemwereld’ en

t Gericht aan OFL secretariaat

de ‘leefwereld’ maakt dat betrokkenen de resultaten van de OFLprojecten over het algemeen hoog waarderen, blijkt zowel uit de
interviews voor de casestudies als uit de enquête (figuur 7).

2.4 Legitimiteit

Helemaal Oneens
oneens

Neutraal

Norm:
Het OFL creëert open, wederkerige en betekenisvolle

48,25%
0,88%

3,51%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening
40,35%

0%

7,02%

beleidsparticipatie, waarbij barrières tussen en binnen de
systeemwereld en de leefwereld worden beslecht

Eens

100%
Figuur 7.

Conclusie:

Enquêtevraag: “In het project hadden de betrokken
partijen de ruimte om hun standpunten en belangen naar
voren te brengen”. N = 114; deze vraag is enkel voorgelegd
aan respondenten die direct betrokken zijn (geweest) bij
het OFL.

Er is breed draagvlak voor het OFL onder de betrokken. Het
OFL weet open, wederkerige en betekenisvolle participatie-

De enquêtevraag of het in de OFL-projecten ook lukt om

en samenwerkingsprocessen te bewerkstelligen,

verkokering binnen de rijksoverheid te doorbreken, vinden

waarin verkokering binnen het rijk (waar relevant)

respondenten lastig te beantwoorden: ongeveer de helft

wordt doorbroken en het lukt om belangen van de

antwoordt ‘neutraal’ of heeft geen mening (figuur 8). De

‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’ dichterbij elkaar te brengen.

mate waarin en wijze waarop deze verkokering speelt, verschilt

Een aandachtspunt is dat de deze procesopbrengsten

per project. In bijvoorbeeld de casus Platform Houtrook en

na afronding van het project niet altijd geborgd zijn. Ook

Gezondheid en PAW (in zichzelf al een product van doorbroken

kan het OFL winnen aan zichtbaarheid bij niet-direct

verkokering: het programma is opgericht door BZK, EZK en de

betrokkenen, zowel bij het rijk als in de maatschappij.

VNG) was dit vraagstuk niet aan de orde. Waar verkokering
wél een vraagstuk is, besteedt het OFL hier met succes

t Enquête, casestudies

aandacht aan in het procesontwerp. Zo vroeg de opzet van
het Noordzeeoverleg van de deelnemende departementen om

Draagvlak voor het OFL

vooraf afstemming te vragen, zodat zij aan de overlegtafel als

Er is breed draagvlak voor het OFL bij alle betrokkenen. De

één overheid konden optreden. Ook in het project Ethiek en

respondenten geven het OFL in de enquête gemiddeld een

digitalisering was er sprake van een door het OFL ontworpen

ruime voldoende. Direct betrokkenen vinden de kwaliteit van

methodiek (‘morele beraden’) die volgens de deelnemers heeft

de OFL-projecten hoog en geven in grote meerderheid aan

bijgedragen aan het doorbreken van de verkokering.

dat zij hun belangen, standpunten en ideeën hebben kunnen
inbrengen in de voor hen relevante projecten. Dit beeld uit de

Helemaal Oneens
oneens

Neutraal

Eens

34,21%

24,56%

enquête komt overeen met onze bevindingen uit de interviews
met de betrokkenen. Er is waardering voor zowel de resultaten
die het OFL oplevert als de waarde van het participatie- en

4,39%

OFL-projecten en dat er partijen als gevolg van het participatieen samenwerkingsproces dichter tot elkaar komen.
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7,02%

14,04%

100%

samenwerkingsproces als zodanig. Daarbij benadrukken
betrokkenen dat zij zich echt gezien en gehoord voelen in de

15,79%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening

Figuur 8.

Enquêtevraag: “Dankzij het project is het gelukt om de
verschillende belangen en aandachtspunten binnen het
rijk (verkokering) te doorbreken”. N = 114; deze vraag is
enkel voorgelegd aan respondenten die direct betrokken
zijn (geweest) bij het OFL.

Evaluatie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | Eindrapportage

Zichtbaarheid van het OFL

2.5 Beantwoording onderzoeksvragen

Binnen de ‘systeemwereld’ is het OFL vooral zichtbaar voor het
ministerie van IenW vanwege de organisatorische inbedding

Onderzoeksvraag 1:

aldaar. Andere ministeries in de fysieke leefomgeving, zoals

Is het OFL in staat om betekenisvolle participatie te

LNV, EZK en BZK, hebben het OFL minder op hun netvlies

bewerkstelligen, in termen van processen en producten?

staan. Dit blijkt onder andere uit het feit dat verzoeken tot
het organiseren van participatie- en samenwerkingsprocessen

Conclusie:

met name van het ministerie van IenW komen. Er zijn ook

Ja, het OFL weet betekenisvolle participatie te

maatschappelijke opgaven genoemd als het stikstofdossier

bewerkstelligen. Zowel de participatieprocessen zelf als de

waarin het OFL wel een rol zou kunnen spelen, maar waar het

resultaten ervan zijn voor betrokkenen van meerwaarde.

nog niet op wordt gevonden.

Wel is het zo dat de participatie veelal eindigt wanneer het
OFL het project afrondt. Er ligt dan ook een kans voor het

In de ‘leefwereld’ is het OFL vooral bekend bij de wettelijk

OFL om zijn meerwaarde te vergroten, door aan de voorkant

benoemde leden en bij direct betrokkenen bij projecten.

beter te doordenken hoe de projecten af te ronden en zowel

Verschillende betrokkenen geven aan voor zij deelnamen aan

de resultaten als de processen te borgen.

een OFL-project nog nooit van het overlegorgaan te hebben
gehoord. Dat ligt voor ‘klassieke’ adviesorganen van het

t Zie paragraaf 3.1, 4.2, 4.3, casestudies, enquête

rijk, zoals de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
(Rli) of Raad voor het openbaar bestuur (ROB) anders, wat

Het OFL heeft in de afgelopen vijf jaar een beweging gemaakt

gegeven de aard van het OFL overigens niet verwonderlijk is:

van primair een consultatieplatform naar primair een

het OFL brengt geen eigenstandige, expertmatige adviezen

participatie- samenwerkingsplatform. In overeenstemming

uit aan het kabinet of het parlement, maar ontwerpt en

met de wettelijke taak voert het OFL nog steeds consultaties

faciliteert participatie- en samenwerkingsprocessen waarin

uit – een aantal wettelijke regelingen, waaronder de

de betrokkenen zelf vormgeven aan het resultaat. Bovendien

Wet Capaciteitsbeheersing en het Waterbesluit, schrijft

verschilt de aard van de projecten, en daarmee de aard van de

de inschakeling van (een voorloper van) het OFL in

resultaten, sterk.

voorkomende gevallen voor – maar het zwaartepunt ligt bij
het procesmatig en inhoudelijk faciliteren van participatie-

Toch liggen er onzes inziens kansen om de zichtbaarheid van

en samenwerkingsprocessen op onderwerpen die betrekking

het OFL te verbreden en versterken. Dit heeft een directe relatie

hebben op de fysieke leefomgeving.

met de eerdere aanbeveling over de versterking van de positie
van het OFL als kennisplatform op het gebied van participatie

Betrokkenen zijn positief over de keuze van het OFL om zijn

en samenwerking. De communicatie over de projectresultaten

rol breder op te vatten dan wettelijk is vastgelegd. Ongeacht de

beperkt zich over het algemeen tot de direct betrokkenen in

grote variatie in projecten qua thematiek, (aantal) betrokken

beide ‘werelden’. Dit breder trekken vergroot niet alleen het

partijen, doorlooptijd en eindproduct, is er over het algemeen

maatschappelijke leereffect, maar ook de zichtbaarheid van het

waardering bij de directe betrokkenen, zowel vanuit het Rijk

OFL.

als vanuit de maatschappij, voor de wijze waarop het OFL zijn
rol vervult. Deze waardering ziet zowel op de procesopbrengst
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Aanbevelingen

(het met elkaar doorlopen van een participatietraject) als op de

• Maak per project een communicatiestrategie en besteed

inhoudelijke opbrengst, veelal in de vorm van een schriftelijk

daarbij nadrukkelijker aandacht aan de wijze waarop

eindproduct. Dit blijkt zowel uit de gesprekken die wij hebben

resultaten zullen worden gedeeld, ook buiten de groep

gevoerd in het kader van de verdiepende casestudies als uit de

direct betrokkenen.

enquête. Van de respondenten krijgt het OFL gemiddeld een

t Gericht aan OFL secretariaat

ruime voldoende (figuur 9).
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Experimenteren en leren spelen in alle projecten van het

Professioneel
Als privépersoon

1
2

OFL een belangrijke rol: van gezamenlijke kennisopbouw
en leren over elkaars belangen in het Noordzeeoverleg tot

3

het experimenteren met nieuwe participatieve methoden

4

als ‘participatiewandelingen’ in het project Programma

5

Aardgasvrije Wijken en het organiseren van ‘morele beraden’ in

6
7

het project Ethiek en digitalisering. Op projectniveau wordt dus

8

volop geleerd door en met de betrokkenen.

9
10
10%
Figuur 9

20%

30%

Enquêtevraag: “Ik waardeer het OFL met een [rapportcijfer
1-10]”. N = 206; we onderscheiden tussen respondenten die
professioneel of als privépersoon bij het OFL betrokken
zijn (geweest).

Het leren over die ervaringen – zowel binnen projecten als
overkoepelend – zou echter meer systematisch kunnen. Zo is
het uitvoeren van (tussentijdse) evaluaties in projecten geen
standaard werkwijze. Sommige projecten kennen wel expliciet
een reflexief karakter. Een voorbeeld is het project Ethiek

Het OFL is in staat deze meerwaarde te leveren doordat het

en digitalisering, waarin gedurende het traject uitgebreid is

beschikt over een poule van zeer ervaren voorzitters met diverse

geëvalueerd met de deelnemers aan de morele beraden en de

achtergronden én over een procesvaardig secretariaat met rui-

opbrengsten van deze evaluaties zijn gebruikt om het proces en

me expertise op het gebied van participatie en samenwerking.

de methodiek in het verdere traject aan te scherpen.

Bovendien zien betrokkenen uit zowel de ‘systeemwereld’ (de
(rijks)overheid) en de ‘leefwereld’ (maatschappelijke organi-

De uitkomsten van participatie- en samenwerkingstrajecten

saties, bedrijven en inwoners) het OFL als een onafhankelijke

worden veelal schriftelijk vastgelegd, maar geleerde lessen

organisatie die in staat is om een constructief gesprek te be-

worden veelal niet breder getrokken naar vergelijkbare

werkstelligen tussen partijen met verschillende, soms tegenge-

vraagstukken en processen op landelijk of decentraal

stelde, belangen. De organisatorische ophanging van het OFL

niveau. Wat betekent bijvoorbeeld het proces dat het OFL

bij de Directie Participatie van het ministerie van IenW is geen

ontwierp voor het Platform Houtrook en Gezondheid voor

belemmering voor deze onafhankelijkheid vis-a-vis het Rijk.

andere opgaven waar Rijk, maatschappelijke organisaties,

Sterker nog: deze positionering helpt het OFL om voeling te

kennisinstellingen e.d. samen aan de lat staan voor het

houden met de processen binnen het ministerie en zorgt voor

formuleren van oplossingsrichtingen? Een positief voorbeeld

korte lijnen naar de ambtelijke top en de minister. Doordat het

zijn de ‘morele beraden’ uit het project Ethiek en digitalisering.

OFL bij het ministerie van IenW scherp op het netvlies staat,

Gewerkt wordt aan een handreiking om deze breder toepasbaar

kan het OFL rekenen op een vrij constante stroom aan aanvra-

te maken. Door deze verbreding standaard onderdeel te maken

gen voor consultatie- en participatieprocessen.

van individuele projecten zijn geleerde lessen breder te trekken,
kan het OFL meer doorwerking bewerkstellingen en zijn

Onderzoeksvraag 2:

positie als kennisplatform op het gebied van participatie en

Heeft het overlegorgaan (zijnde de voorzitters, het

samenwerking verstevigen.

secretariaat en de leden) in de periode 2016-2020 van de
opgedane ervaringen geleerd, en zo ja wat?

Ook het leren over projecten kan meer worden
geïnstitutionaliseerd. Er is ruimte voor het meer systematisch,

Conclusie:

overkoepelend reflecteren op de projecten door het OFL-

De in 2016 ingezette koerswijziging van het OFL – van

secretariaat en de voorzitters (afzonderlijk en gezamenlijk)

primair een consultatieplatform naar primair een

en het gezamenlijk trekken van conclusies die de koers en

participatie- en samenwerkingsplatform – heeft in de

werkwijze van het OFL informeren, alsmede het borgen en

periode van de evaluatie gestalte gekregen. Het OFL zet

uitdragen van kennis over participatie en samenwerking.

gezamenlijk leren vaak in als participatie-instrument. Op
projectniveau wordt dus volop geleerd, maar het OFL zou
het leren op het niveau van de organisatie of zelfs breder
systematischer kunnen insteken.
t Zie casestudies.
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DEEL 2

Organisatie en
werkwijze

HOOFDSTUK 3

Organisatie
Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van het OFL.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het doel en de achtergrond
van het OFL, de wettelijke taken, samenstelling, de positionering en
capaciteit en middelen. Op specifieke plekken geven kaders inzicht in
reflectie van betrokkenen, op basis van interviews en de enquête.
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3.1 Doel en achtergrond

Ontwikkeling naar huidig OFL
Op 22 oktober 2015 vond de ledendag van het OIM plaats.

Het OFL is een onafhankelijk platform dat zich richt op

Dit was een belangrijk moment voor de ontwikkeling naar

samenwerking en verbinding tussen rijksoverheid en burgers,

het huidige OFL. Tijdens de dag kwamen naar voren dat de

bedrijven, en maatschappelijk organisaties. Het OFL ontwerpt

organisatie OIM zeer wordt gewaardeerd en er ruimte en

nieuwe manieren van samenwerking en bestuur en past

potentie is voor doorontwikkeling. De leden hebben tal van

deze toe op vraagstukken in de fysieke leefomgeving. De

ideeën aangereikt om meer van dit potentieel te benutten

samenwerkingsprocessen van het OFL brengen rijksambtenaren

en aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals

en diverse mensen, groepen en organisaties uit de samenleving

veranderende verhoudingen tussen overheid, bedrijfsleven

bij elkaar onder begeleiding van onafhankelijk voorzitters en

en samenleving. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie en

een secretariaat.

doorontwikkeling van het OIM (en later OFL) in de periode
2016-2020, waarbij onder andere de scope is verbreed naar

Voorgangers OFL

vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving en de focus

De Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (OVW) werden

verschuift van maatschappelijke participatie naar co-creatie.

in 1992 opgericht en wettelijk vastgesteld en liggen ten

Om deze ontwikkelingen te bekrachtigen ging het OIM

grondslag aan het huidige OFL. De OVW bestonden

op 1 november 2018 verder onder de naam Overlegorgaan

uit zeven overlegorganen met vaste overlegmomenten

Fysieke Leefomgeving. De naamswijziging bracht zelf geen

en hadden ten doel de inbreng van (belangen van)

inhoudelijke veranderingen in de organisatie of werkwijze

maatschappelijke organisaties bij de vorming van rijksbeleid

met zich mee. Sinds 1 januari 2021 is de naamswijziging ook

te borgen. Beleidsmakers beoogden zo voldoende draagvlak

in de wet vastgelegd.

te creëren voor overheidsbeleid en te komen tot beleid dat
technisch en praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar is. Over

Anno 2020 voert het OFL met name projecten uit rondom

beleids- en wetsvoornemens in een vergevorderd stadium

complexe en integrale maatschappelijke vraagstukken in

brachten de overlegorganen een advies uit aan de minister.

de fysieke leefomgeving, met als doel om zoveel mogelijk

Na besluit informeerde de minister de Tweede Kamer hoe

meerwaarde te creëren door met onafhankelijke inzet

met het advies was omgegaan.

de interactie tussen betrokken partijen te verbeteren. De
voorzitters van het OFL waarborgen een onafhankelijk proces.

In 2001 is de koers van de OVW gewijzigd en werd het

Daarbij brengen ze bestuurlijke ervaring, een relevant netwerk

aantal overlegorganen verminderd van zeven naar drie.

en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen mee.

In de praktijk werd doorgaans één overkoepelend OVWoverleg gevoerd. Andere belangrijke wijzigingen waren dat

De secretarissen van het OFL zijn op de hoogte van het

het overleg in een vroeger stadium van de beleidscyclus

rijksbeleid in de fysieke leefomgeving en zorgen voor geschikte

plaatsvond, en dat de overleggen meer thematisch en

werkvormen om verder te komen in de samenwerking tussen

integraal van aard werden.

betrokken partijen. In beginsel is de inzet van het OFL tijdelijk,
om oplossingen te bieden in situaties waar de systeem- en

Nadat in 2012 de Wet Advies en Overleg Verkeer en
Waterstaat werd aangepast, werden de OVW ook formeel
vervangen door één overleg: het Overleg Infrastructuur en
Milieu (OIM). In het OIM vonden thematische overleggen
plaats op het gebied van infrastructuur en milieu die
door het secretariaat op maat werden georganiseerd.
Net als het huidige OFL beschikte het OIM over meerdere
onafhankelijke voorzitters en een secretariaat.
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3.2 Wettelijke grondslag

In aanvulling op de wet is er ruimte om binnen het OFL:
•

naast formele overleggen ook andere vormen van

Volgens de Wet overleg fysieke leefomgeving (Wofl) bestaat het

stakeholdersinteractie, -overleggen en -bijeenkomsten te

OFL uit verschillende voorzitters die door de minister van IenW

organiseren. Er is dus ruimte om formele en informele

worden benoemd. De voorzitters zitten afwisselend overlegver-

bijeenkomsten af te wisselen. Ook communiceert het

gaderingen voor. Een voorzitter wordt voor vier jaar benoemd

OFL online met de leden via de website. Een deel van de

en bij voorkeur maximaal één keer herbenoemd. Daarnaast

website is afgeschermd, zodat informatie vertrouwelijk en

heeft het OFL een algemeen secretaris en andere medewerkers

gericht op de relevante doelgroep behandeld kan worden.

in dienst. De algemeen secretaris en medewerkers zijn formeel

Naast communicatie over de overleggen vinden binnen dit

geen lid van het OFL en leggen uitsluitend verantwoording af

ledendomein ook digitale consultaties plaats.

aan het OFL zelf. De wet schrijft voor dat de algemeen secretaris wordt aangesteld door de minister na overleg met de

Voorgeschreven inschakeling van het OFL

voorzitters. De overige medewerkers worden, voorgedragen door

Een aantal wettelijke regelingen schrijft expliciet de inschakeling

de algemeen secretaris, aangesteld door de minister.

van (een voorloper van) het OFL in voorkomende gevallen voor.
Zo verwijst de Wet Capaciteitsbeheersing in Artikel 3 naar de or-

De wettelijke taak van het OFL is het aan de orde stellen

ganisaties op het terrein van de binnenvaart die formeel worden

van beleidsvoornemens inzake de fysieke leefomgeving. In

vertegenwoordigd in het OFL. Daarnaast wordt op grond van

het overlegorgaan kan hierover met betrokkenen of hun

de Regeling taken meteorologie en seismologie voorgeschreven

organisaties overleg worden gevoerd. De minister wijst

dat specifieke diensten van het KNMI alleen worden verleend na

betrokkenen of organisaties aan die zich in het overlegorgaan

raadpleging van het OFL, en dat het KNMI het OFL raadpleegt

kunnen vertegenwoordigen; dit zijn de formele, benoemde

over onderzoeken met private financiering. Ook in het Waterbe-

leden van het OFL. Het overlegorgaan komt bijeen, indien ten

sluit wordt de raadpleging van het OFL benoemd bij verschillen-

minste vijf van deze betrokkenen of hun organisaties daarom

de onderdelen (genoemd: Overlegorgaan Water en Noordzee).

verzoeken. De uitkomsten van een OFL-overleg worden
schriftelijk ter kennis van de betrokken minister(s) gebracht.3

Betrokkenen over de wettelijke grondslag
In algemene zin valt op dat het OFL – vanuit de doorontwik-

De formele status van OFL-overleggen kent veel ruimte voor

keling in de periode 2016-2020 – steeds meer gebruik maakt

nadere invulling. Hierbij gaat het zowel om ruimte vanuit de

van de ruimte die het wettelijk kader biedt. Het wettelijk

wet als in aanvulling op de wet.

kader sluit volgens betrokkenen niet meer helemaal aan bij
de staande praktijk, maar heeft in de afgelopen jaren geen

Vanuit de wet is er ruimte om binnen het OFL:

belemmering gevormd voor de uitvoering van projecten.

•

desgewenst experts en partijen uit te nodigen, ook als

De wederkerigheid van burger- en overheidsparticipatie is

deze niet door de minister aangewezen zijn als ‘formeel

bijvoorbeeld niet verankerd in de wet. Daarnaast blijkt dat

benoemde georganiseerde belangen’. In de praktijk is het

de benoemingsprocedure van de benoemde leden van het

zo dat maar een fractie van het deelnemersbestand van het

OFL al geruime tijd niet meer is toegepast zoals in de wet

OFL daadwerkelijk door de minister als lid is aangewezen

voorgeschreven. In OFL processen wordt ook steeds meer

(zie bijlage 4). Op dit punt loopt de praktijk uit de pas met

gezocht naar interactie met partijen buiten het formele

het uitgangspunt van de wet; de benoemingsprocedure zoals

ledenbestand.

in de wet opgenomen is al jaren niet meer gebruikt.
•
•

3
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andere voorzitters te benutten dan enkel de voorzitters van

Het OFL kiest volgens betrokkenen bewust voor een brede-

het OFL zelf.

re rolopvatting dan wettelijk is vastgelegd en legt de nadruk

overleggen op verschillende manieren schriftelijk te

meer op participatie en samenwerking dan op consultatie.

rapporteren (aan de minister). De wet spreekt over ‘de

Juist in het vormgeven en begeleiden van participatiepro-

gezichtspunten van de deelnemers’; dit hoeft dus niet een

cessen ziet het OFL zijn meerwaarde. Dit wordt gedeeld

advies of standpunt namens het OFL te zijn, maar kan ook

door betrokkenen uit de ‘leefwereld’. Zij benadrukken de

allerlei andere vormen hebben, zoals visies, verkenningen,

unieke positie van het OFL om dergelijke processen te voe-

vergezichten, analyses en plannen.

ren. Ook de ‘systeemwereld’ hecht belang aan het OFL als

Wet overleg fysieke leefomgeving https://wetten.overheid.nl/
BWBR0008410/2021-01-01.

participatie- en samenwerkingsplatform, maar benadrukt
tevens de rol van het OFL in beleidsconsultaties.
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3.3 Samenstelling

Voorzitter

Prof iel

Periode

Pieter jan Biesheuvel

Voormalig tweede kamerlid

2012-2020

Het OFL kent bij het uitvoeren van deze evaluatie zes

Job Cohen

voorzitters. De voorzitters worden in hun werk ondersteund
door het secretariaat. Het OFL kent wettelijk benoemde

Jacques Wallage

leden, die in de Wet overleg infrastructuur en milieu door de
minister zijn benoemd als lid van het overlegorgaan. Daarnaast

zich aangesloten als OFL-deelnemer. Per ministerieel besluit
is er op 29 mei 2019 een klankbordcommissie van het OFL
ingesteld voor een periode van twee jaar. Een besluit voor de
continuering van de klankbordcommissie is in voorbereiding.
De klankbordcommissie adviseert en ondersteunt de

en burgemeester.
Was onder meer staatssecretaris
en burgemeester.
Oprichter van De Digitale

Marleen Stikker

Stad en medeoprichter van
onderzoeksinstituut Waag.

hebben verschillende belangenorganisaties en organisaties
die actief zijn in of betrokken bij de fysieke leefomgeving

Was onder meer staatssecretaris

2018 heden

Burgemeester van gemeente Oss

2019 -

Glaudemans

sinds 2011.

heden

Johan van de

Directievoorzitter van het KWF

2020 -

Gronden

sinds 2018.

heden

Was onder meer minister en

2020 -

staatssecretaris.

heden

CEO van NPM Energy sinds januari

2020 -

2020.

heden

Johan Remkes
Jeroen de Haas

Minister van Staat en oud-minister.
Sybilla Dekker

Ministerie van IenW

Sinds 2020 voorzitter van het
Noordzeeoverleg namens het OFL.

Tabel 1.

OFL-voorzitters

2016-2020

Wobine Buijs-

OFL-voorzitters. Figuur 9 geeft schematisch inzicht in de
samenstelling van het OFL.

2016-2020

2020 heden

Overzicht voorzitters OFL (2016-2020).

OFL-secretariaat
Betrokkenen over de voorzitters
lnemer
ee

s

D

Klankbordcommissie

Leden

De voorzitters worden zowel door interne als externe
betrokkenen als succesfactor van het OFL benoemd. De
voorzitters worden gezien als zeer kundig, brengen veel
bestuurlijke ervaring mee en hebben natuurlijk gezag in

Figuur 10. Schematische weergave van de samenstelling van het OFL.

processen. Door de vierjaarlijkse wisseling in voorzitters
van het OFL is er geen ‘voorzitter der voorzitters’ of centraal

Voorzitters

gezicht naar buiten toe. Gesprekspartners waarderen dat

De voorzitters zijn onafhankelijk. Zij hebben in de OFL-

het OFL over verschillende voorzitters beschikt en in staat

projecten geen belang bij een bepaalde inhoudelijke uitkomst

is om per project te bepalen welke voorzitter het meest

en waarborgen een neutraal proces.

geschikt is.

Tabel 1 geeft inzicht in de voorzitters van het OFL in de periode

De voorzitters zitten bijeenkomsten voor en brengen

2016-2020.

onafhankelijk advies uit. Betrokkenen geven aan dat het
hierbij helpt dat de voorzitters bestuurlijke zwaargewichten
zijn en daarmee adviezen van gezag voorzien. De voorzitters
spreken de taal van de systeemwereld (‘Politiek Den
Haag’) en zijn in staat om adviezen over te brengen naar
bewindspersonen, met doorwerking in Kamerbrieven als
gevolg.
Logischerwijs heeft iedere voorzitter zijn of haar eigen
stijl. Het vraagt flexibiliteit vanuit het secretariaat om
de voorzitters optimaal te kunnen ondersteunen bij de
uitvoering van projecten en de organisatie van processen.
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Secretariaat

Leden en deelnemers

De operationele ondersteuning van de voorzitters wordt

De wettelijk benoemde leden van het OFL bestaan uit

verzorgd door het secretariaat van het OFL. Het secretariaat

circa vijftig organisaties, veelal belangenbehartigers,

is onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van

koepelorganisaties en grote bedrijven op het gebied van

multi-stakeholderprocessen, projectmatige ondersteuning

verkeer, vervoer, natuur en water. Deze organisaties hebben

en het schrijven van rapportages en adviezen. Momenteel

het recht om gezamenlijk onderwerpen te agenderen bij het

bestaat het secretariaat uit de algemeen secretaris, een

OFL. Deelnemers van het OFL kunnen deelnemen aan voor

manager, negen (senior) secretarissen/procesmanagers, een

hun interesse-/werkgebied relevante OFL-bijeenkomsten. Zo

communicatieadviseur en twee ondersteuners. Daarnaast

kunnen ze via het OFL invloed uitoefenen op rijksbeleid inzake

wordt gebruik gemaakt van een flexibele (externe) schil van

de fysieke leefomgeving. Ook ontvangen deelnemers drie keer

secretarissen en procesmanagers.

per jaar een nieuwsbrief met actueel nieuws over het OFL en
kunnen ze deelnemen aan de jaarlijkse OFL-werkconferentie.

Betrokkenen over het secretariaat
Het secretariaat wordt breed gewaardeerd door de

Klankbordcommissie

gesprekspartners. Binnen de projecten zorgt het

De klankbordcommissie is ingesteld op verzoek van de

secretariaat voor goede inhoudelijke voorbereiding en

voorzitters van het OFL. De commissie komt driemaal

verslaglegging van bijeenkomsten. De voorzitters worden

per jaar bij elkaar. Het secretariaat van het OFL voert het

voorbereid met inhoudelijke notities. Deelnemers van

secretariaat van de klankbordcommissie en maakt verslag van

bijeenkomsten roemen de organisatie ervan: locaties,

de overleggen. De voorzitters agenderen onderwerpen voor de

agenda en informatievoorziening zijn goed verzorgd.

bijeenkomsten met de klankbordcommissie, in samenspraak

Betrokkenen geven ook aan dat het secretariaat goed

met het secretariaat. De klankbordcommissie adviseert de

bereikbaar is en vakkundig omgaat met last-minute

voorzitters onder meer over:

wijzigingen in het programma of andere onvoorziene zaken

•

dilemma’s in lopende projecten

(zoals Wob-verzoeken).

•

de positionering van het OFL

•

het werkprogramma van het OFL

•

het procesontwerp van programma’s en projecten van het

Uit de interviews komt daarnaast naar voren dat het

OFL

secretariaat steeds zoekt naar nieuwe werkvormen of
onderzoeksmethoden.

•

De (nieuwe) onderzoeksmethoden worden door de

Ook denkt de klankbordcommissie mee over ontwikkelingen

betrokken secretaris(sen) vanuit eerdere projecten

op het gebied van participatie, de rol van de overheid bij

toegepast of breed binnen het secretariaat gedeeld

deze ontwikkelingen en de toegevoegde waarde die het OFL

(bijvoorbeeld bij de bureaudagen van het secretariaat).

hierin kan spelen. De klankbordcommissie is divers en breed

Ook toont het secretariaat volgens sommige betrokkenen

samengesteld naar onder andere kennis, ervaring, invalshoeken

lef, omdat methoden worden toegepast die niet direct

en leeftijd.

de verbetering of verrijking van de activiteiten van het OFL.

voor de hand liggen. Een voorbeeld hiervan zijn de
omgevingswandelingen in het Programma Aardgasvrije

Betrokkenen over de deelnemers, leden en

Wijken, waarbij deelnemers uit de systeem- en leefwereld in

klankbordcommissie

tweetallen door een wijk wandelen en het gesprek aangaan

Het OFL brengt in projecten een grote verscheidenheid aan

met bewoners. Het vergt volgens betrokkenen soms

deelnemers bij elkaar. Deelnemers geven aan dit aspect te

overtuigingskracht en moed om dit soort nieuwe methoden

waarderen, omdat zij daarmee de juiste gesprekken kunnen

te introduceren.

voeren en nieuwe inzichten opdoen. Daarbij werden zij in
bijeenkomsten gefaciliteerd met verschillende werkvormen

Tot slot waarderen gesprekspartners dat het secretariaat in

en was het OFL in staat om een veilige omgeving te creëren.

staat is om een brede groep deelnemers met verschillende

Dit laatste was vooral van belang bij de morele beraden die

achtergronden binnen de projecten aan tafel te brengen.

het OFL organiseerde in het project Ethiek & Digitalisering

Hierdoor worden gesprekken vanuit diverse invalshoeken

(zie casestudie).

gevoerd. Deelnemers geven aan dit als verrijking te zien.
25
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Deelnemers hebben over het algemeen een actieve

De Teams Zienswijzen en Internetconsultatie bestaan uit

houding in projecten, maar dat gaat niet altijd vanzelf.

experts die zich respectievelijk richten op (advies over)

Het OFL besteedt hier dan ook bewust aandacht aan in

zienswijzenprocedures en digitale consultaties. Het OFL richt

projecten. Zo heeft het OFL in het project Houtstook &

zich als onafhankelijk platform nadrukkelijk niet op interne

Gezondheid ervoor gekozen om de deelnemers thematische

processen binnen het ministerie en kent een andere focus en

werkgroepen laten vormen. Dit hielp om een eigenaarschap

positie dan de andere onderdelen van de Directie Participatie.

te creëren (zie casestudie Houtstook & Gezondheid).

Wel is sprake van onderlinge kennisuitwisseling als het gaat
om de organisatie van participatieprocessen. Ook maakt het

De leden van het OFL hebben met name een rol in het

OFL voor projecten soms gebruik van extra capaciteit vanuit

agenderen en selecteren van projecten (zie volgende

de andere onderdelen van de Directie Participatie. Figuur 11

hoofdstuk), maar dit komt in de praktijk wisselend uit de

geeft schematisch de inbedding van het OFL in de Directie

verf. Gesprekspartners geven dan ook aan dat het OFL op dit

Participatie weer.

gebied meer kan halen uit bijeenkomsten met benoemde
Directie
Participatie

leden.

Managementondersteuning

Daarbij opperde één van de OFL-voorzitters de suggestie
om voor het agenderen en selecteren van projecten niet
alleen met benoemde leden te werken, maar hier ook

Overlegorgaan
Fysieke leefomgeving

Figuur 11.

ruimte te bieden voor andere leden, bijvoorbeeld via open

Participatieadvies

Zienswijzen

Internetconsultatie

Secretariaat
Locov

Schematische weergave inbedding van OFL in Directie
Participatie.

uitnodigingen.
De voorzitters waarderen de overleggen met de

3.5 Capaciteit en middelen

klankbordcommissie. De kritische houding en brede en
onafhankelijke samenstelling van de commissie zorgen voor

De vaste formatie van het OFL is ondergebracht bij de

reflectie op de missie, koers en strategie van het OFL.

Directie Participatie van IenW. Ook financiering van het OFL
vindt plaats vanuit de Directie Participatie. Deze structurele
financiering wordt aangevuld met projectfinanciering.

3.4 Inbedding in Directie Participatie

Periode 2016 - 2019
Het OFL heeft in de periode 2016-2019 geen eigen begroting

Het OFL is organisatorisch ondergebracht bij de Directie

gekend en maakte integraal onderdeel uit van de begroting

Participatie (DP) van het ministerie van IenW, maar opereert

van de Directie Participatie bij IenW. Er is dan ook geen goede

onafhankelijk. De medewerkers van het secretariaat maken

reconstructie te maken van de besteding van middelen in deze

formeel ook onderdeel uit van de formatie van de Directie

periode.

Participatie. De directeur van de DP is tevens algemeen
secretaris van het OFL.

Vanaf 2020
In 2019 constateert OFL dat het geen helder beeld heeft
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De Directie Participatie adviseert, faciliteert en organiseert

van de inkomsten en uitgaven en dat secretarissen geen

maatschappelijke participatie voor het ministerie van IenW.

verantwoordelijkheid hebben of (kunnen) nemen op het

Naast het OFL vormen Participatie-advies, Zienswijzen

gebied van budgetbeheer. De financiële verantwoordelijkheid

en Internetconsultatie de overige DP-afdelingen. Ook het

ligt daarmee volledig bij de manager. Om hier verandering in

secretariaat van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen

aan te brengen voert het OFL op 1 januari 2020 een nieuwe

Openbaar Vervoer (Locov) is onderdeel van DP. De adviseurs

budgetterings- en verantwoordingssystematiek in, waarmee het

van Participatie-advies richten zich op het bewaken van

financieel meer zelfstandig kan opereren. De begroting heeft in

basisvoorwaarden van participatie en het stapsgewijs vergroten

2020 een omvang van € 1,9 miljoen, waarvan circa 75% voor

van de impact van het participatie-advies in de werkcultuur en

de inzet van het secretariaat (vaste medewerkers en inhuur) en

werkprocessen van het ministerie van IenW.

voorzitters.
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De begroting kent op hoofdlijnen de volgende posten:
•

Voorzitters (geraamd aantal uren inzet voor projecten).

•

Vast personeel (geraamd aantal uren inzet voor projecten
vanuit vaste formatie).

•

Inhuur personeel (geraamd aantal uren inzet op
inhuurbasis).

•

Uitbesteding (inkoop van producten en diensten).

•

Bijeenkomsten (externe zaalhuur, facilitators, notulisten).

•

Communicatiemiddelen.

•

Overig (niet aan één van projecten toe te wijzen uitgaven).

Onderdeel van de nieuwe budgetterings- en verantwoordings
systematiek is ook een tijdschrijfsysteem, om meer te
kunnen sturen op de verdeling van capaciteit en middelen
over projecten. De secretarissen en procesmanagers zijn
verantwoordelijk voor het maken van een begroting per project
en het monitoren van de budgetbesteding. Voor de financiering
van projecten gelden richtlijnen voor de verhouding tussen
het deel dat vanuit het vaste OFL budget wordt gefinancierd
en cofinanciering vanuit andere partijen. De verhouding is
afhankelijk van het type proces (klein, middelgroot, groot) en
het soort verzoek (initiatief vanuit samenleving, verzoek van
IenW, verzoek van IenW en andere departementen of verzoek
van andere departementen dan IenW).
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HOOFDSTUK 4

Werkwijze
Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze van het OFL. Daarbij wordt
onder andere ingezoomd op het werkprogramma van het OFL, de
opzet van projecten en de behaalde resultaten. Net als in het vorige
hoofdstuk worden feitelijke beschrijvingen gevolgd door een kader
dat het algemene beeld van betrokkenen van het OFL beschrijft.
Het gaat hier om de rode draden uit de interviews, ondersteund met
bevindingen uit de enquête.
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4.1 Programmering

Selectieproces door de jaren heen
Het OFL werkt op basis van verzoeken vanuit de systeem- en

van thema’s en projecten. Voorheen lag het zwaartepunt op

een verzoek hanteren de voorzitters en het secretariaat een

consultatieverzoeken vanuit het ministerie van IenW (gevraagd

aantal criteria. Als onderdeel van de doorontwikkeling in de

advies). Als onderdeel van de doorontwikkeling van het

periode 2016-2020 zijn criteria opgesteld voor de inzet en

OFL wordt sinds 2018 een jaarlijkse programmeringscyclus

meerwaarde van het OFL, om zo projecten te selecteren die

gehanteerd, met gedurende het jaar een aantal vaste momenten

passen bij de verschuivende focus van het OFL. De projecten

om thema’s te verkennen en te verdiepen. Zo brengt het OFL

waaraan het OFL nu werkt zijn veelal (politiek) gevoelig

in kaart waar het van meerwaarde kan zijn voor dialoog en

en vragen om een onafhankelijke neutrale partij die de

samenwerking tussen de systeem- en leefwereld. De cyclus kent

samenwerking tussen samenleving en rijksoverheid faciliteert.

de volgende stappen:

De selectiecriteria die sinds 2018 worden gehanteerd zijn:

• Werkconferentie met leden en deelnemers voor
verdere verdieping van een aantal thema’s.
• Een signalerend rapport van het OFL. In dit rapport
worden, naast de input uit de werkconferentie,
signalen opgenomen die het secretariaat in het loop
van het jaar (gestructureerd) heeft verzameld.

Figuur 12.

In de praktijk komen met name onderwerpen vanuit het
ministerie van IenW op de agenda van het OFL (zie bijlage 3).

Neutraliteit
Impact

• OFL-voorzitters spreken met ambtelijke top,
bewindspersonen en de vaste leden van het OFL.
• Verdieping van thema's door gesprekken en OFL-bijeenkomsten met beleidsmakers en stakeholders.
• OFL-voorzitters stellen werkprogramma vast en
koppelen terug aan ambtelijke top, de bewindspersonen, de vaste leden en alle overige OFL-deelnemers.

Integriteit

Voorjaar
Najaar

• Concept jaarplan op basis van signalen uit intakes en
netwerkgesprekken, media en inzendingen vanuit
samenleving.

Verbinding Rijksamenleving

leefwereld. Om af te wegen of het OFL een rol kan spelen bij

Januari

Het OFL kent een proces van permanente programmering

• Er is behoefte aan een neutrale, onafhankelijke partij.
Het OFL heeft de ruimte om zelfstandig een proces
te ontwerpen en uit te voeren en met eigen
producten te komen die kunnen afwijken van de
wens of koers van beleid (tegenspraak).

• Er is behoefte aan een neutrale, onafhankelijke partij.
Het OFL heeft de ruimte om zelfstandig een proces
te ontwerpen en uit te voeren en met eigen
producten te komen die kunnen afwijken van de
wens of koers van beleid (tegenspraak).

• Het betreft een vraagstuk op het terrein van de
fysieke leefomgeving waarbij op het niveau van
nationaal beleid nog wat te kiezen valt. Stakeholders
kunnen het beleid en het beleidsproces wezenlijk
beïnvloeden. Het OFL kan via een tijdelijke
interventie bijdragen aan meer maatschappelijke
en beleidsmatige impact.
• Het gaat om een vraagstuk in de fysieke leefomgeving waarbij meerdere departementen,
beleidsdomeinen, bestuurslagen, disciplines of
sectoren betrokken zijn.

Het OFL streeft wel naar een bredere programmering, waarbij
weet te vinden en de leefwereld (leden en deelnemers) het OFL
actief benut voor agendering en signalering.

Werkprogramma
Het OFL stelt sinds 2018 ieder jaar een werkprogramma
op. Hierin worden de keuzes in programmering beschreven
en wordt de rol van het OFL bij lopende- en komende
projecten toegelicht. Door de permanente mogelijkheid tot
programmering is het werkprogramma een momentopname.
Eenmaal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de
programmering van het OFL met zijn benoemde leden wordt
besproken. Dit gebeurt sinds 2019 om meer balans te brengen
in de programmering van het OFL: de benoemde leden worden
zo beter in staat gesteld om gebruik te maken van hun wettelijk
recht om onderwerpen te agenderen.
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De inzet van
OFL is tijdelijk

de systeemwereld (rijksbreed) het OFL met passende vragen

• De inzet van het OFL is van tijdelijke aard en
daarmee eindig.

Figuur 13.
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In het werkprogramma 2020-2021 zijn de selectiecriteria

•

Samenwerkingsprocessen. Het OFL organiseert

geconcretiseerd aan de hand van een aantal afwegingen. Er

onderhandelings- en innovatieprocessen en processen voor

wordt gekeken naar de politieke gevoeligheid en actualiteit

‘samen experimenteren en leren’. Daarbij kan het OFL

van het vraagstuk en de aard van het thema (fundamenteel/

ook de rol van bemiddelaar bij conflicten op zich nemen.

integraal/complex/ systemisch). Na deze analyse onderzoekt

Het gaat hier doorgaans om een proces van samenwerking

het OFL of er ruimte is voor de betrokken partijen om invloed

tussen Rijksoverheid en samenleving als gelijkwaardige

uit te oefenen en of een onafhankelijke voorzitter nodig is. Is

spelers. De betrokkenen stellen samen de planning,

ook dit oordeel positief, dan wordt ingeschat welke impact met

het te volgen proces, en de randvoorwaarden vast. De

de mogelijke inzet van het OFL gerealiseerd kan worden. Is dit

samenwerking kan een bestuurlijk of een maatschappelijk

naar oordeel van de voorzitters en het secretariaat het geval,

karakter hebben. Het proces leidt tot een gezamenlijk

dan wordt er (vaak in samenspraak met betrokken partijen)

product, zoals een convenant, een akkoord of een visie.

een passend proces ontworpen.
•

Procesadvies/reflectie. Het OFL organiseert

Betrokkenen over de agendering en selectie

processen die leiden tot adviezen en reflecties over de

Gesprekspartners geven aan dat de doorontwikkeling van

interactie tussen de Rijksoverheid en de samenleving.

het OFL een positief effect heeft op de manier waarop

In sommige situaties stelt het OFL een commissie van

projecten worden geagendeerd en geselecteerd. Waar het

onafhankelijke deskundigen samen die onder leiding

OFL eerder vooral ad hoc en ‘via via’ projecten selecteerde,

van een OFL-voorzitter alle relevante betrokkenen hoort.

wordt tegenwoordig onder andere een voorzittersoverleg

Op basis daarvan brengt de commissie een advies uit. In

gehouden waarin de mogelijk onderwerpen voor het

andere situaties brengt een OFL-voorzitter op basis van

komende jaar worden besproken. Betrokkenen geven aan

bijeenkomsten en gesprekken met vertegenwoordigers

dat het goed is dat de voorzitters hier een stevigere rol in

van de Rijksoverheid en samenleving zelf een advies uit.

pakken en meer selectief zijn bij de selectie van projecten.

In beide situaties leidt het proces tot een advies van een

Uit de interviews blijkt ook dat ministeries een belangrijke

onafhankelijke derde (commissie of OFL voorzitter) over

rol spelen in de agendering van onderwerpen. Enerzijds

de interactie tussen Rijk en samenleving. Het advies wordt

omdat het veelal ministeries zijn die een verzoek indienen,

meestal uitgebracht aan één of meer bewindspersonen.

anderzijds doordat het OFL thema’s signaleert en daarover
informeel in gesprek gaat met de betrokken ministeries.

Samenstelling projectteams
Bij de start van een project wordt een projectteam vanuit het
OFL samengesteld. Doorgaans wordt er één OFL-voorzitter per

4.2 Projecten

project ingezet, ondersteund door één of meer secretaris(sen)
(veelal functionerend als projectleider) en eventuele externe
ondersteuners (zo nodig op inhoud of voor extra capaciteit).

Het OFL voert op hoofdlijnen drie typen projecten uit (zoals

Het secretariaat stelt een projectteam samen op basis van

beschreven in het werkprogramma 2020-2021):

ervaring en affiniteit met de thematiek en beschikbaarheid/
capaciteit. Dit gebeurt in overleg met de voorzitter(s) en

•

Consultatieprocessen. Het OFL organiseert gesloten

desgewenst de vragende partij.

consultaties, waarbij de Rijksoverheid aan een eigen product
werkt (wet- en regelgeving, beleid) en de inbreng van de

Voorbereiding

samenleving wenst op concepten van deze producten.

De voorbereiding van projecten start met een intakegesprek

Het proces en de planning vanuit de Rijksoverheid zijn

tussen de vragende partij en het OFL. Op basis hiervan

hierbij veelal leidend. Daarnaast organiseert het OFL

ontwikkelt de secretaris/projectleider (in overleg met de

open consultaties. Er vindt dan een open uitvraag aan de

voorzitter en eventuele teamleden) een (beknopt) plan van

samenleving plaats, zonder dat er al concepten liggen. Ook

aanpak, dat wordt besproken met de vragende partij. Dit plan

bij een open consultatie zijn proces en planning vanuit de

van aanpak bestaat doorgaans uit het vastleggen van essentiële

Rijksoverheid leidend.

afspraken en mijlpalen, afspraken over de benodigde capaciteit
en een analyse van de context van het project (opgave/doel,
beleidsfase, issues, stakeholders, rollen, etc.).
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Een belangrijk element in OFL projecten is het inrichten en

Het OFL bereidt projecten/processen voor met een

regisseren van processen. Een procesontwerp maakt dan ook

stakeholderanalyse en een procesontwerp. Betrokkenen

vaak onderdeel uit van het plan van aanpak. Hierbij is het OFL

geven aan dat het OFL structuur aanbrengt in processen

scherp op goede vertegenwoordiging vanuit de ‘leefwereld’ en

en ervoor zorgt dat de juiste deelnemers aan tafel zitten.

voert het vaak een stakeholderanalyse uit om alle relevante

Het maken van afspraken vooraf – via het plan van aanpak

spelers in beeld te krijgen. Ook worden afspraken gemaakt over

– is belangrijk voor het afstemmen van verwachtingen

de rol van de vragende partij binnen het project. In bepaalde

tussen de verzoekende partij en het OFL. Hierbij benoemen

projecten komt het voor dat beleidsmedewerkers van het

sommige betrokkenen dat het projectmanagement

ministerie van IenW (als vragende partij) nauw betrokken zijn,

strakker kan, met name als het gaat om sturing op de

procesmatig of voor inhoudelijke inbreng. In andere gevallen

besteding van capaciteit en middelen.

is deze betrokkenheid minder zichtbaar en is de vragende partij
vooral een participant in het OFL-proces.

Uitvoering

4.3 Opbrengsten

Hoewel OFL-projecten zowel qua proces als inhoud zeer uiteen
lopen, kent de uitvoering ook een aantal overeenkomsten.

Eindproduct

De secretaris/projectleider functioneert als stuwende kracht

In de regel wordt een OFL-project afgerond met een

op de achtergrond, terwijl de voorzitter naar voren treedt

geschreven eindproduct, zoals een brief, rapport of notitie.

als onafhankelijk boegbeeld. De persoon van de voorzitter is

Het is gebruikelijk dat de vorm van het eindproduct op

daarbij cruciaal in het geven van richting aan het proces, maar

voorhand wordt besproken met de vragende partij, maar dat de

vaak ook op inhoud. De voorzitter heeft hier ook de ruimte

uiteindelijke invulling bij het OFL wordt belegd. Eindproducten

voor, omdat er op het gebied van projectmanagement weinig

zijn, afhankelijk van het project, in meer of mindere mate

sturing bestaat vanuit een ‘opdrachtgever’ of het OFL zelf. De

inhoudelijk en bevatten een gestructureerde en gebundelde

tandem voorzitter-secretaris vervult dus nadrukkelijk de rol van

weergave van de visies en standpunten van stakeholders.

procesregisseur.

Tenzij expliciet verzocht, zoals bij bepaalde adviezen binnen
het Noordzeeoverleg, brengt het OFL geen eigen mening of

Het secretariaat van het OFL organiseert en faciliteert het

standpunten in bij het opstellen van eindproducten.

proces (met informele en formele bijeenkomsten) en beoogt,
als onderdeel van de doelstelling van de Directie Participatie,

Vaak is het eindproduct gericht aan een bewindspersoon van

dat de betrokken beleidsmakers en stakeholders leren van het

het ministerie van IenW – meestal ook de vragende partij. Dit

participatiewerk. Hierbij is ruimte voor experimenteren en

is conform de wettelijke taak, wat spreekt over een schriftelijke

leren; om niet alleen ‘het project’ of ‘een beleidsvraag’ verder te

terugkoppeling aan de betrokken bewindspersoon (in welke

helpen, maar om structureel bij te dragen aan de ontwikkeling

vorm dan ook). Ook tijdens de doorontwikkeling van het OFL

van een participatieve overheid en de interactie tussen systeem-

is dit de gangbare opbrengst gebleven. De diversiteit in vorm en

en leefwereld.

inhoud is steeds groter geworden - in samenhang met de aard
van de projecten - zoals in de casestudies is terug te zien.

Betrokkenen over projecten
In de interviews in het kader van de vijf casestudies spreken

De uitkomsten van OFL-projecten hebben regelmatig invloed

de betrokkenen brede waardering uit voor de wijze waarop

op beleidsontwikkeling of -aanpassing . De aangeschreven

het OFL projecten voorbereidt en uitvoert. De taakverdeling

bewindspersoon geeft een formele reactie waarin wordt

tussen het secretariaat en de betreffende voorzitter is

medegedeeld op welke wijze met de inhoud van het eindproduct

duidelijk en het projectteam en de voorzitters zijn goed op

wordt omgegaan. Dit hangt samen met het feit dat veel vragen

elkaar ingespeeld. In de projecten wordt de voorzitter vaak

aan het OFL vanuit het ministerie van IenW zelf afkomstig zijn;

ondersteund door twee secretarissen. Volgens betrokkenen

er wordt verzocht om maatschappelijke inbreng.

werkt dit prettig, onder andere omdat de secretaris dan een
collega-secretaris heeft om te overleggen en de werklast te

Soms worden de uitkomsten van OFL-projecten direct

verdelen.

overgenomen in beleid. In andere gevallen wordt een
vervolgproces of -onderzoek toegezegd.
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Procesresultaten

Betrokkenen over opbrengsten

Het OFL voelt zichzelf verantwoordelijk voor een goed

Gesprekpartners spreken hun waardering uit voor de

procesontwerp en een professionele uitvoering daarvan; OFL

manier waarop het OFL in complexe trajecten tot breed

functioneert in zijn projecten als procesregisseur. Het OFL

gedragen opbrengsten kan komen. Het lukt het OFL om

brengt partijen samen rondom een vraagstuk en ontwerpt

met een procesaanpak openingen te creëren op inhoud en

arrangementen ten doel partijen op een andere manier te laten

in samenwerking die eerder niet werden gevonden. Daarbij

samenwerken. Daarnaast streeft het OFL naar betrokkenheid

helpt het dat de voorzitters en het secretariaat in staat zijn

van het gehele relevante systeem. Het resultaat van deze

om signalen uit de samenleving te vertalen naar ‘de taal

benadering moet zijn dat – terwijl naar het eindproduct wordt

van Den Haag’; betrokkenen zien hun inbreng vertaald naar

toegewerkt – de interactie tussen betrokken partijen verbetert,

eindproducten die invloed hebben op de ontwikkeling en

en dat de betrokken partijen hier gezamenlijk van leren.

aanpassing van beleid.

Lerende organisatie

Er is veel waardering voor de ruimte om te leren en

Het OFL ziet het evalueren van projecten en het faciliteren

experimenteren binnen projecten, waardoor betrokkenen

dat overheid en samenleving gezamenlijk leren als belangrijke

kennismaken met nieuwe participatiemethoden en

aspecten van zijn dienstverlening. Het leren van, met en door

tegelijkertijd hun samenwerking kunnen verbeteren. Het

het OFL kan op verschillende manieren plaatsvinden:

vertalen van de lessen en opbrengsten uit projecten naar de
buitenwereld zien betrokkenen minder terug.

•

Leren binnen projecten: leren en experimenteren is
nadrukkelijk onderdeel van een procesontwerp. Dit vergt

Het vervolgtraject na afloop van een OFL-project blijkt niet

constante (informele) reflectie tussen het projectteam,

altijd even succesvol; de inbreng van het OFL is vaak cruciaal

betrokken beleidsafdelingen en stakeholders.

in het proces en het lukt vaak niet om dit een-twee-drie over
te nemen. Om te voorkomen dat processen ineen vallen is

•

Leren van projecten: secretarissen maken gebruiken

volgens sommige betrokkenen betere overdracht en nazorg

van elkaars ervaringen bij het ontwikkelen van plannen

gewenst.

van aanpak, bijvoorbeeld om optimaal aan te sluiten bij de
stijl van de voorzitter. Projectevaluaties worden sporadisch
uitgevoerd, afhankelijk van de persoon van de secretaris,
maar zijn geen standaard onderdeel van de werkwijze.
‘Over projecten heen’ vinden intern werkoverleggen plaats
waarin gezamenlijk wordt gereflecteerd, maar dit is niet
systematisch belegd binnen het OFL.
•

Leren naar buiten toe: het OFL maakt zichzelf en
zijn werkzaamheden kenbaar via een eigen website en de
eindproducten van projecten. Er is geen (communicatie)
strategie voor het verbreden van ervaringen naar andere
actoren en/of andere domeinen, dan wel het vergroten van
de bekendheid van het OFL.
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DEEL 3

Casusbeschrijvingen

CASUSBESCHRIJVING

Houtrook en
gezondheid
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Casestudy: Platform Houtrook en
gezondheid
1.

Samenvatting

2.

Organisatie en budget

Het stoken van hout in pelletkachels, houtkachels,

Na een strategisch omgevingsmanagementsessie samen

inzethaarden en open haarden door particulieren leidt in

met het ministerie van IenW en het RIVM (secretariaat

Nederland tot veel luchtverontreiniging en (ernstige) overlast.

van het Platform) gericht op issues rondom houtrook en

In ongeveer 1 miljoen huishoudens staat een pelletkachel,

de betrokken stakeholders is een procesontwerp opgesteld

houtkachel, inzethaard of open haard. Het stoken van

voor de eerste bijeenkomst. Deze SOM-set (strategisch

hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm

omgevingsmanagement) was niet eerder door het OIM

van gezondheidsschade, geurhinder en roetneerslag. Het

gebruikt. Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd om in beeld

Platform Houtrook en Gezondheid, met ondersteuning van

te brengen of alle juiste stakeholders aan tafel zaten. Hieruit

de Rijksoverheid in 2015 opgericht, werkt aan oplossingen

kwam naar voren dat ‘de stoker’ nog ontbrak. Beide analyses

om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken

zijn, zo staat beschreven in de door de OIM uitgevoerde

van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren

eindevaluatie, volgens betrokkenen van toegevoegde waarde

te voorkomen dan wel te verminderen. Hiervoor komen

geweest voor het verdere verloop van het proces. Er wordt echter

partijen en maatschappelijke organisaties met verschillende

ook aangegeven dat het OIM de issue- en stakeholderanalyse

expertises samen, onder andere vertegenwoordigers

uitgebreider had kunnen uitvoeren, voor een completer beeld

van onderzoeksinstituten, gemeenten, GGD’en en

bij de start van het project.

milieudeskundigen, die inhoud geven aan oplossingen.

4

Ter voorbereiding is er een projectplan gemaakt, waarvoor
Om een afweging te kunnen maken tussen de ruim vijftig

het OIM een algemeen format had ontwikkeld. Het betrof

oplossingsrichtingen is het OFL (toen nog OIM) via een

een globaal en adaptief projectplan, dat een eerste beeld gaf

beleidsafdeling van het ministerie van IenW gevraagd het

omtrent de beoogde tijdlijn, inhoud en samenstelling van de

voorzitterschap van het Platform tijdelijk over te nemen en

werkgroepen.

deze te begeleiden tijdens de volgende fase van het proces.
Hoewel het OIM ten tijde van de vraag vooral bij consultaties

Er was afgesproken dat het ministerie van IenW gedurende het

betrokken was, en dit type traject dus een atypische vraag

proces inhoudelijk meedenkt en de kosten van het Platform,

betrof, is mede door de kwaliteiten van de onafhankelijke

zoals het secretariaat en ingehuurde deskundigen, zou dragen.

voorzitters van het OIM toch afgesproken om de begeleiding

Het OIM was verantwoordelijk voor eigen kosten (gemaakte

van het proces op te pakken. Het traject liep uiteindelijk van

uren, vergoeding voorzitter, huur locaties, catering etc.).

december 2016 tot maart 2018. Het OIM heeft in deze periode
een proces ontworpen en daarvoor onder meer bijeenkomsten

Rol OFL-voorzitter en secretariaat

georganiseerd om tot concrete aanbevelingen aan de

De heer Cohen was de onafhankelijk OIM-voorzitter tijdens

staatssecretaris van IenW te komen.

het proces. De voorzitter zorgde er gedurende de bijeenkomsten
voor dat hij alle deelnemers aandacht gaf en ‘tussen’ de partijen
in stond. Hier lag dan ook de kracht van de voorzitter: het
samenbrengen van de partijen. Dit bleek een uitdaging, zeker
bij de eerste bijeenkomst, gezien de spanning die tussen de
partijen in het Platform heerste.

4
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Het OIM-secretariaat was niet inhoudelijk betrokken, maar

Het instellen van de interne werkgroepen alsmede mensen

begeleidde het traject en legde verantwoordelijkheid af aan

commitment laten tonen voor de oplossingsrichtingen worden

de deelnemers. Daarnaast regelde het secretariaat alle zaken

als belangrijke momenten in het proces getypeerd door

rondom de organisatie. Zo zette het secretariaat de lijnen uit

betrokkenen. Verder blijkt uit de evaluatie van het OIM dat de

en kreeg het de vrijheid om het traject vorm te geven. Hoewel

bevraagde partijen tevreden zijn over de betrokkenheid en inzet

het secretariaat geen expertise had op dit onderwerp, hebben zij

van het OIM, de goede voorbereiding van de bijeenkomsten en

zich goed ingelezen en waren zij zich bewust van de issues die

het contact vanuit het OIM met de werkgroepen.

er speelden, al dan niet uit de gesprekken die ter voorbereiding
gevoerd zijn en de tijd en energie die gestoken was in de relatie

Tijdens het proces zijn ook meerdere ‘konijnen uit de hoge

met deelnemers van het Platform. De rol van het secretariaat

hoed’ gekomen door voorstellen van leden, Wob-verzoeken,

werd breed gewaardeerd. In de evaluatie geven betrokkenen aan

onderzoeken bij het ministerie van EZ, et cetera. Hier is,

dat het secretariaat zeer kundig was in de organisatie van het

tot genoegen van de deelnemers, steeds transparant over

traject en dat het OIM voldoende momenten had ingebouwd

gecommuniceerd en de voorstellen van de leden zijn op de

waarin plek was voor terugkoppeling en het verwerken van

agenda van de volgende bijeenkomst gezet.

feedback.

3.

Methodiek/Werkwijze

4.

Resultaat

Het resultaat van het proces betrof een brief aan de staats
Het OIM heeft een proces georganiseerd met onder

secretaris van IenW. Deze brief is in februari besproken en in

andere een aantal bijeenkomsten waarin de afweging van

maart 2018 verzonden.

oplossingsrichtingen plaatsvond. Onder begeleiding van het

Uit de meer dan vijftig mogelijke oplossingen die zijn besproken

OIM zijn drie werkgroepen binnen het Platform ingesteld om

heeft het Platform er vijftien geselecteerd die naar verwachting

de oplossingsrichtingen verder uit te werken, te weten Gedrag,

de grootste bijdrage hebben aan het verminderen van het

Communicatie en Beleid, Kennis en Normering, Toestel en

probleem. Voor de oplossingen is brede steun en draagvlak

Brandstof. Iedere werkgroep kreeg een voorzitter/trekker die

binnen het Platform.

kon fungeren als aanspreekpunt. Later is ook besloten een

In de evaluatie van het OIM geven betrokkenen aan dat mede

werkgroep Proces in te stellen, om ook aandacht te besteden

door de kwaliteiten van het OIM het traject tot een succesvol

voor het proces richting het eindproduct en de processen en

einde is gebracht. De onafhankelijkheid en het natuurlijke

governance rondom het Platform. In de tweede bijeenkomst

overwicht van de voorzitter, in combinatie met de korte lijnen

is inhoud vanuit de werkgroepen gedeeld met de rest van het

richting de staatssecretaris, worden breed gewaardeerd.

Platform om te komen tot een aantal concrete oplossingen.
Het bespreken van de inhoud tijdens de bijeenkomsten werd
gewaardeerd door betrokkenen, specifiek door het gebruik van

5.

Doorwerking

kringgesprekken waarin alle deelnemers ‘op gelijke hoogte’
stonden. In de derde bijeenkomst stond het creëren van

Het doel van de betrokkenheid van het OIM was om tot

commitment voor de bedachte oplossingsrichtingen door de

een gezamenlijke brief te komen met daarin een keuze voor

werkgroepen centraal, waarna gewerkt is aan een brief met een

een aantal oplossingsrichtingen. De aanbevelingen in de

aantal geprioriteerde oplossingen. In de vierde bijeenkomst

brief zijn meegenomen in het opstellen van het Nationaal

is onder andere de brief en de toekomst van het Platform

Actieplan Luchtkwaliteit. Niet tot tevredenheid van alle

besproken en is er een nieuwe voorzitter aangewezen.

partijen overigens. Zo herkent de Stichting Houtrookvrij zich
onvoldoende in de opvolging van het advies, zowel inhoudelijk

Uit de evaluatie van de deelnemers blijkt dat de eerste

als qua urgentie in de uitvoering. Dat laatste wordt ook door

bijeenkomst niet als succesvol was ervaren, onder andere

andere betrokken onderschreven.

omdat de focus direct op de inhoud lag in plaats van afspraken
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over het proces. Dit is hersteld tijdens de tweede bijeenkomst,

Met het opsturen van de brief kwam de rol van het OIM te

waarin daarnaast duidelijkheid kwam over de rol van het

vervallen en werd het voorzitterschap weer overgedragen aan

ministerie van IenW en de werkgroep-voorzitters zijn ingesteld.

het Platform.
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Hoewel het OIM heeft getracht deze overgang soepel te

Vanuit de deelnemers van het Platform wordt in de evaluatie

laten verlopen, blijkt uit de evaluatie dat de overdracht van

van het OIM onder andere nog meegegeven om:

het voorzitterschap aan iemand uit het Platform beter had

•

Een strakkere regie op het eindproduct te behouden.

gekund. Het OIM geeft aan dat hier in het vervolg meer tijd in

•

Het (blijven) inbrengen van de belangen van niet-

geïnvesteerd moet worden zodat er geen kennis verloren gaat en

aanwezigen gedurende de bijeenkomsten.

de overdracht naar iemand uit het gezelschap van het Platform
duurzamer zal uitpakken.

Interviews
In het kader van dit casusonderzoek hebben wij gesproken met:

Het advies aan de overheid omtrent het bestrijden van

•

houtkachels kreeg tevens aandacht in de media. De Volkskrant

mevrouw Anzion, milieudeskundige – lid Platform
Houtrook en Gezondheid

berichtte over de inhoud van het advies en vermeldde daarbij de

•

mevrouw De Beer, secretaris OFL

begeleiding van het IOM, in het bijzonder van de heer Cohen.

•

mevrouw Derks, Stichting Houtrookvrij - lid Platform

Los daarbij zijn enkele deelnemers uit het Platform teleurgesteld

•

Houtrook en Gezondheid
in de opstelling van het ministerie van IenW na de oplevering
van het advies. Ondanks toezeggingen over blijvende

Houtrook en Gezondheid
•

betrokkenheid van het Platform gaf en geeft het ministerie wat
hen betreft geen thuis. Ondanks de stimulerende rol van het

6.

Leren

Het OIM heeft het proces uitgebreid geëvalueerd. Na de
laatste bijeenkomst is een online vragenlijst uitgezet onder de
betrokkenen van het Platform gericht op proces, resultaat en
impact. Door een lage respons zijn verschillende partijen uit
het Platform met verschillende belangen telefonisch bevraagd.
Daarnaast was een onderdeel van de evaluatie een gesprek met
de voorzitter, met de twee betrokken beleidsmedewerkers en
heeft het secretariaat intern met elkaar geëvalueerd. Hieruit
bleek dat de samenwerking met ‘beleid’ goed verliep en het
gebruik van twee secretarissen op dit soort trajecten prettig is,
omdat dit co-creatie bevordert.
Belangrijke lessen die het OIM uit dit traject heeft gehaald zijn
onder andere:
•

Een succesvolle voorbereiding organiseren, inclusief SOMset en in beeld brengen van het krachtenveld.

•

Het inpassen van interne werkgroepen met voorzitter uit de
groep gedurende het proces.

•

Het opzetten van een constructieve samenwerking met
de heer Cohen, die middels zijn onafhankelijkheid en
natuurlijke overwicht de partijen succesvol samen heeft
kunnen brengen.

•

Uitgebreid stilstaan bij de overdracht naar de nieuwe
voorzitter na afloop van het traject/de rol van het OIM.
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de heer Van der Heiden, Stichting Houtrookvrij - lid
Platform Houtrook en Gezondheid

•

OIM is van een blijvende brug tussen overheid en maatschappij
op dit thema in hun beleving dan ook geen sprake.

mevrouw Groenwold, GGD Amsterdam - lid Platform

mevrouw Van der Helm, RIVM - lid Platform Houtrook en
Gezondheid

•

mevrouw Van Oordt, ministerie van IenW

•

mevrouw Visch, secretaris OFL.

CASUSBESCHRIJVING

Grote
stookinstallaties
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Casestudy Grote Stookinstallaties
1.

Samenvatting

In het najaar van 2017 heeft het ministerie van IenW het OFL

De partijen die aan de consultatie hebben deelgenomen zijn:

(toen nog OIM) gevraagd om, in de vorm van een formeel

•

OIM overleg onder onafhankelijk voorzitterschap, stakeholders
te consulteren over de implementatie van nieuwe Europese

Systeemwereld: ministerie van IenW, Rijkswaterstaat/WVL;
InfoMil; ILT.

•

Leefwereld: AkzoNobel, Industrial Chemicals, DNV GL,

eisen voor grote stookinstallaties in Nederland. Het doel van

Eneco, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN),

de raadpleging was om mogelijke knelpunten op te halen en de

ExxonMobil, Gasunie, Intertek Polychemlab, KW3, Nuon,

inbreng van stakeholders mee te nemen bij het verwerken van

Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Midden- en

de nieuwe eisen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Twee

West-Brabant; RUD Zuid-Limburg; RWE; Shell Moerdijk;

jaar eerder voerde de heer Biesheuvel namens het OIM al een

Tata; VNCI.

5

soortgelijke consultatie uit voor middelgrote stookinstallaties.
De opzet van deze consultatie werd voor de Grote Stook

In de volgende figuur is de tijdlijn van de consultatie

installaties overgenomen, opnieuw onder voorzitterschap van

schematisch gevat.

de heer Biesheuvel.

• Augustus: plan van aanpak door OIM en IenW

2017 • 2 november: informele informatiebijeenkomst
De consultatie Grote Stookinstallaties paste in de OIM-traditie
van het faciliteren van consultaties waarbij de rijksoverheid
inbreng vanuit de samenleving wenst bij het uitwerken
van eigen producten (wet- en regelgeving, beleid). Met de

•
•
2018 •
•

16 januari: formeel OIM overleg
1 maart: rapport Grote Stookinstallaties
9 mei: interne evaluatie OIM
1 juni: reactie van staatssecretaris

Figuur 14. Tijdlijn van de consultatie Grote Stookinstallaties.

doorontwikkeling vanaf 2015 is het OIM steeds minder
van deze ‘ouderwetse’ consultaties gaan uitvoeren, maar als
gevolg van de betrokkenheid bij de consultatie middelgrote
stookinstallaties kwam ook deze consultatie vanuit IenW bij het

2.

Organisatie en budget

OIM en de heer Biesheuvel terecht.

Plan van aanpak
Vanuit het OIM-secretariaat werd mevrouw Visch aangesteld

Voorafgaand aan de consultatie heeft het OIM, samen met

als projectleider en secretaris. Het ministerie van IenW was

een beleidsmedewerker vanuit het ministerie van IenW en een

als vragende partij nauw betrokken bij het faciliteren van

deskundige vanuit Infomil een plan van aanpak opgesteld voor

de consultatie, onder meer bij het selecteren en benaderen

het uitvoeren van de consultatie. Het doel stond daarbij vast:

van stakeholders en het organiseren van een informele

het ophalen en bundelen van de inzichten van stakeholders.

informatiebijeenkomst.

Het plan van aanpak bevat een inhoudelijke toelichting op het
dossier, een analyse van de stakeholders en mogelijke issues

Na het formele OIM overleg heeft de secretaris de inzichten uit

(milde issue analyse), en een planning van het traject met de

de consultatie gebundeld in een ‘adviesrapport’ gericht aan de

bijbehorende kosten en capaciteit.

staatssecretaris van IenW.

5
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Een grote stookinstallatie is een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype (Activiteitenbesluit, artikel 1.1). Het kan daarbij gaan om een groep van
kleinere stookinstallaties die gezamenlijk een thermisch vermogen van 50 MW
of meer hebben. Voor deze sombepaling gaat het dan om stookinstallaties vanaf
een vermogen van 15 MW, waarvan de afgassen via één schoorsteen worden
of zouden kunnen worden afgevoerd (Activiteitenbesluit, artikel 5.1, lid 2). Bron:
Kenniscentrum InfoMil.
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Net als bij de consultatie middelgrote stookinstallaties werden

3.

Methodiek/Werkwijze

globaal gezien drie stappen onderscheiden:
•

•

Stakeholderselectie met daarbij extra aandacht voor ‘unusual

Het formele overleg is vormgegeven door de OIM secretaris.

suspects’. Het betrekken van ‘milieupartijen’ was een

Daarbij werd gestreefd naar het faciliteren van ‘een echt

expliciet aandachtspunt.

gesprek’ met interactie tussen stakeholders, waarvan het Rijk er

Een informele informatiebijeenkomst waarbij IenW

op dat moment één is. Niet alleen het programma werd hierop

een inhoudelijke toelichting gaf op de voorgenomen

afgestemd, maar ook de locatie (een industriële plek met veel

implementatie aan de geselecteerde stakeholders. Tijdens

ruimte, LE:EN).

en na de bijeenkomst (digitaal) hadden stakeholders de

•

gelegenheid om knelpunten aan te leveren bij het OIM, ter

Door ziekte van de heer Biesheuvel vond het formele overleg

voorbereiding op de formele consultatie.

onder voorzitterschap van mevrouw Visch plaats. Door haar

Een formeel OIM overleg onder leiding van de onafhankelijk

betrokkenheid bij de totstandkoming van de consultatie en haar

voorzitter en gefaciliteerd door de OIM secretaris. Na het

ervaring met het begeleiden van soortgelijke bijeenkomsten

overleg werd een adviesrapport opgesteld op basis van de

leverde de afwezigheid van de voorzitter geen problemen op. In

opgehaalde inzichten.

het overleg werd door twee branches (chemie en energie) een
presentatie gegeven over de knelpunten die zij voorzien. Andere

Samenstelling stakeholders

aanwezigen konden zaken toevoegen via een aantal plenaire

Het deelnemersbestand van het OFL vormde, samen met

gespreksrondes.

een bestaande lijst met stakeholders van IenW, de basis bij
de keuze voor participanten. Daarnaast zijn verschillende
milieuorganisaties uitgenodigd, maar dit heeft niet geleid

4.

Resultaat

tot deelname. De keuze om niet deel te nemen lag bij deze
organisaties zelf.

In maart 2018 heeft het OIM het adviesrapport opgeleverd bij
IenW. De secretaris omschrijft dit als een ‘slimme’ bundeling

Begroting (mensen/middelen)

van inzichten; het OIM vormt zelf geen inhoudelijke mening,

Mevrouw Visch was als secretaris en projectleider de primaire

maar faciliteert in het samenbrengen van de input van

betrokkene bij deze consultatie. De heer Biesheuvel was door

stakeholders over de voorgenomen implementatie in een

ziekte afwezig tijdens de formele consultatie en werd door de

rapport aan de bewindspersoon. In het plan van aanpak was

secretaris vervangen. De heer Biesheuvel was wel aanwezig bij de

opgenomen dat er binnen twee maanden een reactie op het

voorbereidende informatiebijeenkomst. De feitelijke urenbesteding

advies zou volgen. Door het vertrek van het aanspreekpunt/

is niet bijgehouden. Het OFL schat de inzet als volgt:

coördinerend beleidsmedewerker bij IenW bleek dit langer te

•

Projectleider: ruim 100 uur (inclusief evaluatie).

duren dan verwacht. Het knelpunt was daarbij het formele

•

Junior adviseur: 8 uur, ondersteunende werkzaamheden.

standpunt van de staatssecretaris wat als reactie op de OFL

•

OIM voorzitter: 8 uur, één bijeenkomst en twee

consultatie werd verwacht. Vanuit IenW bleek dit lastig in

voorbesprekingen.

te passen in het wetgevingstraject, dat zich ten tijde van de
consultatie nog in een vroeg stadium bevond. Het voorbereiden

Daarnaast zijn kosten gemaakt voor een notulist en de huur

van een formeel standpunt kostte daardoor, mede door de

van een locatie.

personele wisselingen, extra werk.
In haar reactie uit juni 2018 geeft de staatssecretaris aan de
meeste voorstellen over te nemen bij het wijzigen van het
Activiteitenbesluit.6

6
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Reactie op OIM-rapport consultatie grote stookinstallaties. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 11 juni 2018: https://www.
overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.
aspx?id=1157495&forcedownload=true
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5.

Doorwerking

Het OIM benadrukt de twijfel die leeft over de meerwaarde
van het OIM bij het faciliteren van dergelijke consultaties

In haar reactie uit juni 2018 geeft de staatssecretaris aan de

en de wens om hier intern een duidelijke koers in te kiezen.

meeste voorstellen over te nemen bij het wijzigen van het

Het algemene gevoel is dat IenW de consultatie Grote

Activiteitenbesluit. Vanuit de systeem- en leefwereld is er

Stookinstallaties ook zonder de inbreng van het OFL op een

waardering voor de meerwaarde van het OIM in het faciliteren

soortgelijke manier had kunnen uitvoeren.

7

van de consultatie met brede betrokkenheid vanuit de sector en
aandacht voor de verschillende standpunten (het proces), en

Interviews

het leveren van een passend advies (bundeling van inzichten)

In het kader van dit casusonderzoek hebben wij gesproken met:

aan IenW.

de heer Van Aart, Engineering Manager DNV

Vanuit het perspectief van ‘doorwerking’ van het adviesrapport

•

de heer Burgers, Consultant InfoMil Rijkswaterstaat

zijn de betrokken partijen om verschillende redenen minder

•

de heer Roos, ten tijde van de consultatie Coördinerend

tevreden met de consultatie. Vanuit IenW is dit terug te
leiden naar het extra werk omtrent het formele standpunt

Beleidsmedewerker bij het ministerie van IenW
•

van de staatssecretaris. De betrokken medewerkers geven aan

Noordzeekanaalgebied

hierdoor in het vervolg een dergelijke consultatie zelf te zullen

•

mevrouw Visch, secretaris OFL

organiseren.

•

de heer Van Zijl, Adviseur Vattenfall.

Vanuit de leefwereld blijken partijen verrast te zijn door de
oplegnotitie in het kader van het Schone Lucht Akkoord
(2020) waarmee het Rijk bevoegde gezagen informeert dat de
mogelijkheid bestaat om aan grotere stookinstallaties strengere
eisen op te leggen dan geregeld in het Activiteitenbesluit.
Betrokken partijen vatten dit op als een de facto eenzijdige
aanscherping van de eisen waarmee de resultaten uit het OFLtraject terzijde worden gelegd. Dit wordt het OFL overigens niet
aangerekend maar zet wel de relatie met het Rijk onder druk.

6.

Leren

Het OIM heeft een projectevaluatie uitgevoerd voor intern
gebruik. De secretaris heeft hier het initiatief toe genomen
met als primair doel om te leren van de voortgang en
uitkomsten van het traject. Hiertoe is contact opgenomen met
drie deelnemers aan de consultatie en hebben de voorzitter,
secretaris, en de opdrachtgever input geleverd.
Uit de evaluatie blijkt de tevredenheid van de participanten met
de procesbegeleiding door het OIM. Er wordt gesproken over
een goede voorbereiding, communicatie en sfeer, en een snelle
oplevering van het adviesrapport. Daarnaast zijn veel van de
adviezen daadwerkelijk overgenomen.

7

41

de heer Veenings, Adviseur Omgevingsdienst

Reactie op OIM-rapport consultatie grote stookinstallaties. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 11 juni 2018: https://www.
overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.
aspx?id=1157495&forcedownload=true

CASUSBESCHRIJVING

Noordzeeoverleg
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Casestudy: Noordzeeoverleg
1.

Samenvatting

In oktober 2018 heeft de heer Wallage, één van de voorzitters

De partijen hebben zich samen gebogen over de grote

van het OFL, op verzoek van de minister van IenW de

opgaven voor de ruimtelijk ordening van de Noordzee:

beleidsvorming verkend voor een strategische overheidsagenda

duurzame energiewinning, voedselvoorziening (waaronder

voor de Noordzee. Directe aanleiding hiervoor was het

de visserij) en natuurbescherming en -herstel. In februari

verzoek van een coalitie van maatschappelijke partijen aan het

2020 hebben de partijen overeenstemming bereikt over

kabinet om een akkoord te mogen sluiten over de toekomst

een onderhandelaarsakkoord, waarna het Akkoord voor de

van de Noordzee in het licht van de windenergieopgave

Noordzee in juni 2020 is vastgesteld. Na de afgesproken

uit het regeerakkoord van 2017 en het in 2021 aflopende

achterbanconsultatie van het onderhandelaarsakkoord bleek

vigerende Noordzeebeleid. Eind 2018 adviseerde de heer

de verdeeldheid binnen de visserijorganisaties te groot om het

Wallage het kabinet om te komen tot een kwaliteitssprong

Akkoord te ondertekenen. De organisaties die in meerderheid

in het beleidsvormingsproces: van een consultatief naar

voor het Akkoord waren, hebben - gezien de verdeeldheid in de

een participatief proces, ofwel, van reageren op ambtelijke

sector - ook niet getekend.

concepten naar gezamenlijk met stakeholders werken aan een
akkoord.

Het Akkoord vormt de basis voor de Strategische Agenda voor
de Noordzee 2030 en het Programma Noordzee 2022-2027.

Op basis van dit advies heeft de minister van IenW, tevens de

Overheid en stakeholders verplichten zich wederzijds aan een

coördinerend minister voor de Noordzee, het OFL in februari

loyale medewerking bij de uitvoering van de afspraken van dit

2019 mede namens de ministers van LNV, EZK en BZK

Akkoord. Aan de gezamenlijke uitvoering geven de partijen in

gevraagd om een Noordzeeoverleg (NZO) te faciliteren. Het

het NZO, met brede steun van de Tweede Kamer, nu invulling;

doel was om als rijksoverheid en betrokken maatschappelijke

sinds 1 januari 2021 onder leiding van OFL-voorzitter mevrouw

partijen gezamenlijk te komen tot een ‘Noordzeeakkoord’

Dekker.

(NZA). Vanuit het OFL opereerde de heer Wallage als
onafhankelijk voorzitter van het overleg.

In de volgende figuur is de tijdlijn van het NZO schematisch
gevat. In deze casestudy richten wij ons op de periode tot en

Rijksoverheid: ministeries van EZK, LNV en IenW.

•

Visserij: Visned, Nederlandse Vissersbond.

•

Natuurorganisaties: Greenpeace, WNF, Vogelbescherming
Nederland, Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee.

•

Energiesector: TenneT, NWEA, NOGEPA, EBN.

•

Het havenbedrijf Rotterdam namens de Branche

2018
Verkenning

•

met juli 2020 (governance advies).
• Augustus: Interdepartementaal DG Overleg Noordzee: Besluit over verkenning Noordzee 2030
• Oktober: Brief minister aan OIM voor verkenning ten
behoeve van Noordzee 2030
• Najaar: Stakeholders formuleren een aantal leidende
principes voor een Noordzeeakkoord
• December: Adviesrapport Wallage verkenning
Noordzee 2030

2019
Instelling
en overleg

De partijen die vanaf begin 2019 deelnemen aan het NZO zijn:

• Februari: Brief minister aan OIM voor instelling
Noordzeeoverleg als participatief proces
• Voorjaar: Opstellen gezamenlijke agenda NZO
• Vanaf feb: Plenaire overleggen en verdiepingssessies
• April-mei: (Digitale) brede maatschappelijke consultatie
• Juni: Tweedaagse conferentie aan zee

Organisatie Zeehavens.
Tevens is vanuit de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) een wetenschappelijke

2020
Akkoord
en advies

klankbordcommissie gevormd.

•
•
•
•
•

Februari: Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
Feb-maart: Gelegenheid tot consultatie achterbannen
Juni: Akkoord voor de Noordzee
Juli: Advies Wallage over governance NZO
Vanaf medio 2020: Uitvoering NZA en doorstart NZO
o.l.v. Sybilla Dekker

Figuur 15. Tijdlijn van het Noordzeeoverleg.
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2.

Organisatie en budget

Begroting (mensen/middelen)
Aan de voorkant zijn er door de opdrachtgever (ministerie van

Samenstelling onderhandelende partijen

IenW) geen scherpe kaders meegegeven aan het OFL over het

De samenstelling van partijen die zijn aangeschoven bij het

budget en de capaciteit voor het NZO.

NZO kwam voort uit de gesprekken die de heer Wallage in
zijn verkenning voerde. Veel partijen waren daarvoor al met

In de periode 2018 – 1 juli 2020 zijn de uitgaven voor het NZO

elkaar en ‘hun’ departementen in gesprek over de opgaven met

tussen het Rijk (ministerie van IenW) en het OFL regelmatig

betrekking tot de Noordzee en stuurden bij het Rijk al langer

besproken. De bekostiging van de inzet van het OFL viel uiteen

aan op een brede overlegstructuur over het Noordzeebeleid. De

in een deel dat het OFL op reguliere basis voor grote projecten

stakeholders hebben zich tijdens de verkenning van het OFL

uit eigen middelen bijdraagt en een deel dat daar bovenop

verenigd op een aantal leidende principes om te komen tot een

kwam. Dit werd in onderling overleg door het Rijk aanvullend

Noordzeeakkoord. Al vóór het instellen van het NZO speelden

bijgedragen. Terugkijkend zou het ministerie vooraf afspraken

de stakeholders dus al een actieve en sturende rol.

hebben willen maken over de beoogde inzet en kosten.

Rol OFL-secretariaat

In de periode 2018 – 2020 bedroeg de OFL bijdrage uit eigen

Het adviesrapport aan het kabinet waarin de verkenning van de

middelen voor grote projecten € 150.000,- (per project - in

heer Wallage resulteerde, fungeerde als basis voor het inrichten

dit geval dus het NZO) plus de kosten van de OFL secretaris

van het NZO. Centraal stond de conclusie dat het NZO een

en andere OFL secretariaatsmedewerkers. De bijdrage van het

participatietraject moest zijn, met het doel om in een half jaar

Rijk ontvangt het OFL via het ministerie van IenW, wat op zijn

te komen tot een Noordzeeakkoord. De staf van de voorzitter

beurt delen van het budget bij de verschillende ministeries kan

bestond uit drie personen: de heer Meeldijk vanuit het OFL-

ophalen. Het is onduidelijk of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

secretariaat en twee externe deskundigen. Zij coördineerden en
faciliteerden het NZO, zowel projectmatig als inhoudelijk.

De voorzitter was voor 12 uur per week begroot, het
secretariaat voor 40 uur per week (inclusief ondersteuning en

De secretaris van het OFL coördineerde de agendavorming,

communicatie) en de externe ondersteuning op 36 uur per

in samenspraak met de betrokken partijen. De secretaris

week. De realisatie van de inzet van voorzitter en staf komt op

stond hierover met de verschillende organisaties in contact.

jaarbasis redelijk overeen met de begroting.

Ter ondersteuning van de sessies bereidde het secretariaat
bovendien wekelijks overleg- en voorzittersnotities voor. Hierin

Na de vaststelling van het Noordzeeakkoord en het governance

werden onder andere consensusvoorstellen gedaan.

advies is tussen het Rijk en de algemeen secretaris van het
OFL de afspraak gemaakt dat voor een periode van twee

Naast het leveren van procesmatige ondersteuning,

jaar (1 juli 2020 – 1 juli 2022), de periode waarin het NZO

fungeerde de secretaris als ‘ogen en oren’ van de voorzitter.

overeenkomstig het governance advies in ieder geval wordt

Als onafhankelijke partij - maar onder de paraplu van het

ondergebracht bij het OFL, het Rijk € 400.000,- per jaar

ministerie van IenW - kon de OFL-secretaris zich in dit

beschikbaar stelt voor de werkzaamheden van het OFL voor het

complexe traject in de ‘systeemwereld’ en in de ‘leefwereld’

NZO.

tegelijk begeven. Het OFL werd (en wordt) door de stakeholders
gezien als onafhankelijk bemiddelaar. Tegelijkertijd weet het
OFL ook binnen het Rijk (en met name binnen het ministerie
van IenW) op dit dossier goed de weg.
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3.

Methodiek/Werkwijze

De aanpak van de heer Wallage – werken aan gezamenlijke
kennisopbouw en van daaruit bouwen aan onderling

Het onderhandelingsproces was gericht op het komen tot een

vertrouwen – heeft volgens onze gesprekspartners goed gewerkt.

gemeenschappelijk kader als basis voor het overbruggen van
verschillende belangen. Dit gold niet alleen voor de belangen

De KNAW leverde op verzoek van de voorzitter een

van de verschillende deelnemende partijen, maar ook voor de

wetenschappelijke klankbordcommissie om joint fact finding

verschillende (beleids)opvattingen binnen sectoren en tussen

te faciliteren. Betrokkenen kijken gemengd naar de rol van

en binnen betrokken departementen.

de KNAW: niet alle betrokken wetenschappers worden door
alle partijen als voldoende onafhankelijk gezien. Het OFL had

Belangrijke kenmerken van de NZO werkwijze zijn:

daar wat hen betreft scherper op kunnen zijn. Los daarvan is

•

Het NZO is een overlegorgaan van Rijk en stakeholders, het

het voor de KNAW door haar opzet ingewikkeld om ad hoc te

is geen adviesorgaan en geen bestuursorgaan.

adviseren. De lange lijnen leiden weliswaar tot een zorgvuldig

Feiten worden gezamenlijk verkend; de beschikbare

advies, maar zorgen ook voor vertraging.

•

informatie van Rijk én stakeholders wordt gevraagd en
ongevraagd open gedeeld.
•

Er wordt gepoogd om ‘common ground’ te vinden. Het

4.

Resultaat

vergt over en weer de bereidheid compromissen te sluiten.
Ten opzichte van de beoogde duur van zes maanden heeft het
De heer Wallage speelde als onafhankelijk voorzitter een

NZO enige vertraging opgelopen: het onderhandelaarsakkoord

dominante rol in het NZO. Hij bedong onder meer dat alle

is pas in februari 2020 ter consultatie voorgelegd aan de

partijen met mandaat aan tafel zaten. Vanuit de ministeries

achterbannen van de betrokken partijen. Overigens heeft geen

(IenW, LNV, BZK) waren dit de betrokken DG’s. De

van de betrokkenen die wij hebben gesproken aangegeven dat

coördinatie van de rijksinbreng werd bij DGWB (ministerie

het traject sneller had moeten worden doorlopen.

van IenW) belegd. Dit wordt door de betrokkenen gezien
als een belangrijke interventie omdat partijen (incl. het

Na consultatie bleken de visserijorganisaties door verdeeldheid

Rijk) nu kleur moesten bekennen aan tafel. Tegelijkertijd

in de achterbannen niet akkoord te kunnen gaan met het

ging het volgens sommigen voorbij aan het feit dat de

onderhandelaarsakkoord. Daarmee is het beoogde resultaat van

mensen aan tafel ‘vooruitgeschoven posten’ waren die geen

het participatietraject – komen tot een door alle betrokkenen

ultieme doorzettingsmacht hebben: uiteindelijk beslissen de

gedragen Akkoord voor de Noordzee – niet volledig bereikt. De

achterbannen (in het geval van de maatschappelijke partijen)

vraag is in hoeverre het OFL een andere uitkomst had kunnen

en de minister en uiteindelijk zelfs de Tweede Kamer (in

bewerkstelligen. In de gesprekken geeft men aan dat alle

het geval van het Rijk). Door de onderhandelaars gemaakte

betrokkenen, inclusief de voorzitter, zich hebben ingespannen

afspraken vertalen zich daardoor niet per definitie in een

om de visserijsector achter het akkoord te krijgen. Wel had

gedragen akkoord.

er volgens betrokkenen uit de visserij in de laatste fase – van
onderhandelaarsakkoord naar NZA – wellicht meer tijd moeten

Gemiddeld genomen vond er in de periode van instelling van

worden genomen voor het consulteren van de achterban, in

het NZO tot het sluiten van het onderhandelaarsakkoord

het bijzonder vanwege de coronamaatregelen die dergelijke

driewekelijks een plenair overleg plaats, de week ervoor

consultaties bemoeilijkten.

voorafgegaan door een verdiepingssessie.
De meeste betrokkenen spreken hun tevredenheid uit over het
Waar de plenaire sessies meer een concluderend/

onafhankelijk voorzitterschap van de heer Wallage. Veelgehoord

besluitvormend karakter hadden, waren de verdiepingssessies

is dat het Akkoord voor de Noordzee er zonder hem niet was

expertmatig ingestoken. Partijen in het overleg kwamen

geweest. Dit zit volgens betrokkenen in de kwaliteit van zijn

afwisselend aan bod en gaven door middel van presentaties

persoon en zijn bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. De

uitleg en verdieping aan voor hen relevante opgaven.

heer Wallage heeft de statuur om partijen aan te spreken én om
inhoudelijk sturing en richting te geven aan het proces.
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Enkele betrokkenen plaatsen kanttekeningen bij het traject,

De betrokkenen zien dit als een uiting van een succesvol

in het bijzonder wat betreft het tempo (de vermeende drang

resultaat: er ligt een breed gedragen akkoord waar de politiek

van de voorzitter om het traject op een zeker moment af te

mee instemt.

ronden) en de gewekte verwachtingen over de hoogte van het
transitiefonds. Dit laatste grijpt terug op eerder gemaakte punt

De komende jaren zal moeten blijken in hoeverre de

over mandaten: uiteindelijk bepaalt de politiek welk budget ter

onafhankelijke inzet van het OFL nodig zal blijven als de

beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van het NZA, en

uitvoering van het Akkoord voor de Noordzee meer richting de

niet de voorzitter of de deelnemers.

‘beheerfase’ gaat.

Het secretariaat (inclusief aangetrokken externe experts) wordt
alom gewaardeerd om de ingebrachte expertise met betrekking

6.

Leren

tot stakeholder- en procesmanagement in een complex dossier
als de Noordzee. Eén van de betrokkenen noemde het treffend

Het OFL heeft noch intern noch extern een systematische

“de kunst van geruisloze ondersteuning”.

projectevaluatie van het NZO uitgevoerd. Daarbij tekenen
sommige betrokkenen aan dat hier ook nog geen goede

Zowel de betrokkenen uit de systeem- als de leefwereld kijken

gelegenheid voor is geweest – het Akkoord is pas zeer recent

positief terug op de samenwerking tussen Rijk en andere

door de Tweede Kamer besproken. Wel blikt de heer Wallage

stakeholders in het NZO. Het Rijk zat tijdens het NZO als

in zijn governance-advies deels terug op het traject richting het

één stakeholder aan tafel. Door deze opzet waren ministeries

Akkoord voor de Noordzee. Ook heeft de secretaris informeel

gedwongen om vooraf onderling af te stemmen en met één

lessen uit het NZO gedeeld met zijn collega’s.

mond te praten. Dit heeft goed gewerkt. Daarnaast geven
betrokkenen aan dat het onderlinge vertrouwen tijdens het

Het OFL zelf ziet het NZO als een best practice: een

traject is gegroeid. De voorzitter heeft hier op een positieve,

bijzonder traject dat goed bij de kracht van het OFL – het als

doch niet expliciete manier aan bijgedragen.

onafhankelijke partij faciliteren van participatieprocessen –
past. In de toekomst zou het OFL vaker soortgelijke dossiers

Een aandachtspunt dat door een van de betrokkenen

willen oppakken, bijvoorbeeld met betrekking tot verstedelijking

is genoemd, is dat besluitvorming in dergelijke

of vernieuwing van de landbouw.

consultatietrajecten per definitie lastig navolgbaar is. Het NZA
is iteratief tot stand gekomen; dat heeft als voordeel dat partijen

Interviews

in kleine stappen tot een overeenkomst kunnen komen, maar

in het kader van dit casusonderzoek hebben wij gesproken met:

als nadeel dat de ratio achter het uiteindelijke resultaat niet

•

meer volledig te achterhalen is.

en marien bij het ministerie van IenW
•

5.

mevrouw Van Duin, directeur Waterkwaliteit, ondergrond
de heer Heij, tot september 2020 DG Ruimte en Water
en later Water en Bodem bij het ministerie van IenW;

Doorwerking

portefeuillehouder Participatie en opdrachtgever van het
OFL voor onder andere het NZO

In het voorjaar van 2020 heeft de heer Wallage zich toegelegd

•

op een governance advies over een structureel vervolg van

klankbordcommissie

het NZO tijdens de uitvoering van het Akkoord. Dit advies is

•

de heer Meeldijk, secretaris OFL

overgenomen door de minister. Gedurende deze periode heeft

•

de heer Nooitgedacht, voorzitter Nederlandse Vissersbond

de heer Biesheuvel het voorzitterschap tot en met december

•

de heer Osinga, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij

2020 tijdelijk overgenomen. Na het overgenomen advies is
mevrouw Dekker per januari 2021 aangetreden als de nieuwe

het ministerie van LNV
•

voorzitter van het NZO. De minister van IenW heeft de Tweede

de heer Timmers, voorzitter Nederlandse WindEnergie
Associatie (NWEA)

Kamer aangegeven het van groot belang te vinden om het

•

de heer Visser, directeur VisNed

NZO voort te zetten, om zo de samenwerking en regie blijvend

•

de heer Wallage, voormalig OFL-voorzitter en onafhankelijk

te kunnen versterken. Het Akkoord voor de Noordzee is op
27 januari 2021 door de Tweede Kamer besproken en heeft
instemming verkregen.
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Casestudy: Ethiek en digitalisering
1.

Samenvatting

Vanwege de Coronapandemie heeft het project enige vertraging
opgelopen en is het op onderdelen anders ingericht. Zo

Digitale technologie biedt steeds meer kansen in de fysieke

vonden de morele beraden later in 2020 los van elkaar en

leefomgeving. De groeiende mogelijkheden van digitalisering

uitsluitend digitaal plaats, met een kleinere groep deelnemers.

roepen echter ook ethische vragen op over het gebruik ervan.

Ook de vervolgbijeenkomst vond eind 2020 digitaal plaats.

Is alles dat technisch kan, ook wenselijk? Het voeren van dit

Het eindrapport wordt naar verwachting eind april 2021

gesprek met collega’s of de samenleving zit (nog) niet in het

gepubliceerd.

DNA van beleidsmakers.
Begin 2019 heeft het ministerie van IenW, meer specifiek de

2.

Organisatie en budget

portefeuillehouder informatievoorziening van de bestuursraad,
het OFL gevraagd om een maatschappelijke dialoog te

Plan van aanpak

organiseren over ethiek en digitalisering. Dit verzoek volgde uit

Om meer grip te krijgen op het onderwerp is het OFL het

contact met een secretaris van het OFL over de mogelijkheden

project gestart met een deskresearch. Dit hielp om inzicht te

voor het organiseren van een dialoog over digitalisering en het

krijgen in het belang van ethische reflecties bij digitalisering

verhogen van bewustwording onder medewerkers over ethische

en ethische dilemma’s die kunnen ontstaan bij de inzet van

dilemma’s bij digitalisering. Het ministerie van IenW heeft

technologie, en om mogelijke deelnemers in beeld te brengen.

het OFL hiervoor benaderd vanwege de onafhankelijke rol,

Op basis hiervan is het plan van aanpak opgesteld en het

kennis en expertise bij het organiseren van een dialoog en het

procesontwerp gemaakt. Belangrijke uitgangspunten in de

netwerk van OFL. Doel was het verkennen en in beeld brengen

aanpak waren:

van ethische dilemma’s rondom digitalisering, het creëren van
bewustwording bij de overheid en andere betrokkenen en het

•

Innovatieve werkwijze: het onderwerp is niet alleen nieuw

benutten van kennis en expertise over ethiek en digitalisering

voor het ministerie van IenW, maar ook voor het OFL.

vanuit de samenleving.

Daarom koos het OFL voor een innovatieve werkwijze, met
nieuwe deelnemers en nieuwe manieren om het gesprek

Voor het organiseren van de maatschappelijke dialoog heeft

tussen overheid en samenleving te faciliteren.

het OFL een plan van aanpak en procesontwerp opgesteld, met
als belangrijk onderdeel het organiseren van morele beraden.

•

Daarbij is een expertgroep met zes wetenschappers ingericht.

The whole system in a room: dit betekent dat voor sessies
steeds een brede groep deelnemers (ambtenaren van
het ministerie van IenW, maatschappelijke organisaties,

De in het plan van aanpak opgenomen doelen van het OFL-

bedrijven, experts en betrokken burgers) is benaderd, om

project zijn in het eerste overleg met de expertgroep (17 januari

vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te kunnen

2021) aangescherpt en als volgt vastgesteld:

bespreken.

•

Bewustzijn creëren bij case-eigenaren (niet bij de hele
overheid en samenleving). Case-eigenaren kunnen mensen

•

•
•

Focus op drie onderwerpen: het OFL koos voor een

van binnen en buiten het ministerie van IenW zijn).

procesontwerp op basis van drie inhoudelijke onderwerpen

Bewustwording bij de betrokken deelnemers over het belang

op het terrein van het ministerie van IenW. Hierbij gaat

van het borgen van specifieke publieke waarden bij het

het om voorbeelden van nieuwe digitale technologie in de

gebruik van technologie in de publieke ruimte.

fysieke leefomgeving, waarbij ook publieke waarden worden

Inzicht verkrijgen in manieren waarop die waarden kunnen

geraakt: 1) Slimme mobiliteit 2) Slimme camera’s en

worden geschaad of bevorderd door technologie.

sensoren en 3) Drones.

De ontwikkeling van handvatten om over de inzet van
technologie ethisch te reflecteren en delibereren.
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Rol secretariaat en voorzitter

Het aantal uren van het secretariaat is een stuk hoger dan

De organisatie het proces werd verzorgd door het secretariaat,

begroot omdat de bijeenkomst op 16 maart 2020 afgezegd

met een focus op een aantal online bijeenkomsten. Het

moest worden, een nieuwe online werkwijze moest worden

secretariaat heeft ieder moreel beraad voorbereid met de

ontwikkeld, er meerdere bijeenkomsten georganiseerd moest

case-inbrenger. Hierdoor kon de casus en bijbehorende

worden. De inschatting is dat twee keer zoveel uur aan het

probleemstelling duidelijk gepresenteerd worden tijdens

project is besteed. Het zou initieel in juni 2020 zijn afgerond,

het moreel beraad. Daarnaast zorgde het OFL voor een

dit is nu april 2021.

stakeholderanalyse per casus, om te zorgen voor een goede mix
van deelnemers. Door een diverse groep te betrekken konden de
dilemma’s en cases vanuit verschillende invalshoeken worden

3.

Methodiek/Werkwijze

besproken. Betrokkenen hebben hun waardering uitgesproken
voor de expertise en vaardigheid van het secretariaat. Ze geven

Moreel beraad

aan dat bijeenkomsten goed voorbereid en georganiseerd waren.

Een moreel beraad is een socratische gespreksvorm, geschikt
om te reflecteren op ethische dilemma’s die spelen bij de inzet

Vanwege de inhoudelijke betrokkenheid bij het onderwerp heeft

van nieuwe digitale technologie. In de gezondheidszorg wordt

mevrouw Stikker het voorzitterschap in een vroegtijdig stadium

een moreel beraad al langer toepast en bij het ministerie van

overgedragen aan mevrouw Buijs. De samenwerking tussen

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie was al ervaring

de drie betrokken secretarissen en de voorzitter van het OFL

opgedaan met een moreel beraad over dierenwelzijn. Deze

verliep goed. Mevrouw Buijs dacht mee over het (aangepaste)

kennis is gebruikt om voor dit proces een eigen versie van

proces, was voorzitter bij de expertpanels en had contact met

het moreel beraad te ontwikkelen. In oktober 2019 is een

de opdrachtgever. Ze werd voor de expertpanels voorbereid

proef-moreel beraad met een groep van vijftien deelnemer

door het secretariaat. Hoewel het proces enige vertraging

georganiseerd door het OFL-secretariaat. Op basis van de proef

opliep en meer tijd heeft gekost door de corona-crisis, zijn de

is besloten om het moreel beraad een prominente plek te geven

bijeenkomsten met succes digitaal gehouden. De kundigheid

in het proces. Het moreel beraad duurde een dagdeel waarbij

van het secretariaat in het inzetten van digitale tools bij de

een verdiepende gesprek plaatsvond rondom een morele vraag.

bijeenkomsten wordt gewaardeerd door de betrokkenen, iets

Vertrouwelijkheid en openheid waren hierin belangrijk en werd

wat bij dergelijke ethische onderwerpen als lastig kan worden

in het begin bij stilgestaan.

ervaren.
Er zijn tussen juli 2020 en oktober 2020 zes online moreel

Expertgroep

beraden georganiseerd waarin steeds een andere casus centraal

Aan de hand van een netwerkscan is door het OFL een

stond. Case-inbrengers werden benaderd door het OFL of

expertgroep ingericht. Hiervoor is gekozen na goede ervaringen

hebben zelf contact gezocht met het OFL (naar aanleiding van

met een expertgroep bij het OFL-project Programma

een OFL mailing). Bij het moreel beraad is gebruik gemaakt van

Aardgasvrije Wijken. De expertgroep bood tijdens het proces

een zogenaamd canvas om de uitkomsten visueel en anoniem

inhoudelijke ondersteuning en feedback op de aanpak en

vast te leggen. Voor het begeleiden van de gesprekken heeft

het conceptrapport. Ook hebben ze deelgenomen aan de

het OFL onafhankelijke gespreksleiders vanuit het ministerie

bijeenkomsten en daarop gereflecteerd. In de periode van

van IenW ingezet. Deze gespreksleiders waren bekend met

januari 2020 tot en met februari 2021 hebben in totaal drie

verdiepende gesprekken waarin men reflecteert op zichzelf.

expertmeetings plaatsgevonden.

Betrokkenen hebben hun waardering uitgesproken voor de
kundigheid van de gespreksleiders.

Begroting (mensen/middelen)
De totale kosten van het project werden geschat op € 107.000,-.

Begeleidingsethiek en deep democracy

Met een optionele verdieping van het proces à € 50.000,- zou

Als vervolg op het moreel beraad heeft het OFL nog een online

dit oplopen naar € 157.000,-. Qua middelen is het OFL altijd

bijeenkomst op basis van twee andere methodes georganiseerd:

binnen begroting gebleven. Financiële middelen werden onder

de aanpak begeleidingsethiek en ‘deep democracy’. De

andere gebruikt voor het vormgeven van canvassen, het maken

aanpak van begeleidingsethiek is gericht op het komen tot

van visualisaties voor het stappenplan en het maken van een

handelingsperspectieven. De deep democracy methode is

stakeholderanalyse. Middels cofinanciering is € 50.000,- vanuit

gericht op het nemen van een inclusief democratisch besluit.

het programma Anders omgaan met data gekomen.
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4.

Resultaat

secretariaat wordt regelmatig benaderd als expert op het gebied
van de methodiek.

Het OFL maakt van de opbrengsten van de maatschappelijke
dialogen een eindrapport met advies aan het ministerie van

Sommige deelnemers plaatsen ook kanttekeningen: is het wel

IenW. Dit rapport wordt eind april 2021 aan het ministerie

een rol voor OFL om case-inbrengers, waaronder een bedrijf,

van IenW aangeboden. Gedurende het traject is gewerkt aan

met een moreel beraad verder te helpen? Er zijn ook andere

een prototype rapport, dat steeds is aangevuld. Het prototype

organisaties die kunnen helpen bij ethische dilemma’s op het

rapport (28 januari 2021) gaat uitgebreid in op de toegepaste

gebied van digitalisering. Daarbij bestaat het moreel beraad

methodes, de opgedane inzichten en bevat conceptadviezen

als methode al langer en was het daarom niet voor iedereen

aan het ministerie van IenW. Het conceptrapport is 15 maart

vernieuwend.

gedeeld met alle deelnemers met de uitnodiging om te reageren
op het rapport.

6.

Leren

Als onderdeel van het project om concrete handvatten te
bieden heeft het OFL een handleiding voor het organiseren

De organisatie van het project kent een reflexief karakter. Zo

van een moreel beraad opgesteld. De handleiding beschrijft

werden oefensessies georganiseerd en werden moreel beraden

de methodiek en bevat een stappenplan, op basis van

uitgebreid geëvalueerd met de deelnemers. Na afloop is

de ervaringen die zijn opgedaan in het project ethiek en

steeds een evaluatiegesprek gehouden met de case-inbrenger.

digitalisering.

De lessen die tijdens het traject werden opgedaan gebruikte
het OFL om het proces en methodiek aan te passen en te

5.

Doorwerking

verbeteren. De uitkomsten van de moreel beraden en de
andere bijeenkomsten zijn besproken met de expertgroep.
Het prototype eindrapport beschrijft de diverse lessen die

Onder begeleiding van het OFL zijn volgens betrokkenen zes

zijn opgedaan. Een betrokkene geeft aan te wachten op het

geslaagde moreel beraden georganiseerd. Er was sprake van

eindrapport, om de lessen hieruit te kunnen delen binnen de

een veilige setting en een diversiteit aan invalshoeken door

eigen organisatie.

de verschillende achtergronden van deelnemers. Betrokkenen
geven aan dat deze combinatie voor hen tot nieuwe inzichten

Interviews

heeft geleid. Daarbij hebben de moreel beraden bij deelnemers

In het kader van dit casusonderzoek hebben wij gesproken met:

bijgedragen aan bewustwording van ethische dilemma’s bij

•

digitalisering. Case-inbrengers gaven aan dat het moreel beraad
voor hen een moment van reflectie was op datgene waar zij mee

IenW
•

bezig waren en hielp om buiten het eigen belang te denken en
‘verkokering te doorbreken’. Daarbij hebben de uitkomsten van

de heer Van Eyk, Programmamanager Slimme Camera’s en
File-aanpak bij Rijkswaterstaat

•

het moreel beraad bijgedragen aan aanpassingen in de praktijk,

mevrouw Van der Mark, statenlid en Associated Expert
VNG International

onder meer in de vorm van randvoorwaarden voor een app. De

•

de heer Meijering, lobbyist bij de Jagersvereniging

methode van het moreel beraad heeft een plek gekregen in het

•

de heer Nouwens, Connected worlds

AI impact assessment van het ministerie van IenW.

•

mevrouw Verschoore, secretaris OFL

•

mevrouw Visch, secretaris OFL.

Een ander signaal dat wijst op doorwerking is de groeiende
interesse voor het moreel beraad als methode. Ook is het
secretariaat in gesprek om de handreiking op te laten nemen
in de toolbox ethisch verantwoorde innovatie van het Rijk en
is het al een aantal keer in concept aan beleidsmedewerkers
toegestuurd.
Gesprekspartners zijn lovend over de methode en zien kansen
om deze breder toe te passen om het gesprek te voeren over
een ethisch verantwoorde manier van digitalisering. Het OFL50

mevrouw Delsing, kwartiermaker AI bij het ministerie van

CASUSBESCHRIJVING

Programma
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Casestudy: Programma Aardgasvrije
Wijken (PAW)
1.

Samenvatting

2.

Organisatie en budget

Om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken

Plan van aanpak

kan worden ingericht en opgeschaald, heeft het ministerie van

Het OFL heeft voor de start voor het project geen uitgebreid

BZK in samenwerking met het ministerie van EZK en VNG

projectplan opgesteld. Het koos bewust voor een adaptieve

het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

en iteratieve werkwijze, waarbij werd gezocht naar de manier

ingericht. In het PAW wordt onder meer kennis ontwikkeld over

waarop het OFL het best kan bijdragen aan leren over

de (participatie)aanpakken om wijken aardgasvrij te maken.

participatie in het PAW. Uit gesprekken komt naar voren dat de
samenwerking tussen het OFL en PAW in het laatste kwartaal

Het OFL is in 2018 door de minister van BZK gevraagd

van 2019 en eerste kwartaal van 2020 moeizamer werd. Het

om bij te dragen aan het leerproces rondom de sociaal-

ontbrak aan heldere werkafspraken, waardoor PAW en het OFL

maatschappelijke aspecten van de wijkgerichte aanpak voor het

elkaar niet voldoende op de hoogte hielden van ontwikkelingen

aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarbij werd het

en activiteiten. Daarbij bestaat het beeld dat de adviezen van

OFL gevraagd om advies te geven over hoe participatieprocessen

het OFL aanvankelijk onvoldoende aansloten bij de praktijk van

bijdragen aan het aardgasvrij maken van wijken en hoe dit kan

het PAW.

worden opgeschaald. Alle mogelijke samenwerkingsvormen
waarbij ten minste burgers zijn betrokken behoren tot de

In het tweede kwartaal van 2020 zijn intensieve gesprekken

reikwijdte van dit verzoek. Het verzoek volgde uit contact

gevoerd tussen het OFL en PAW. Dit heeft geleid tot meer

tussen de projectdirecteur PAW en het secretariaat van het OFL,

duidelijke werkafspraken. Daarbij is er een uitgebreid plan van

waarbij de projectdirecteur graag in het PAW het perspectief

aanpak opgesteld voor 2020-2021, mede op basis van de lessen

van bewoners wilde organiseren.

die het OFL in 2019 heeft opgedaan. Dit plan van aanpak kent
vier sporen:

Op 1 januari 2019 ging het OFL-project van start, met

•

een (voorlopige) looptijd tot en met 2021. In deze periode
onderzoekt het OFL welke vormen van samenwerking

aardgasvrij maken van wijken.
•

tussen bewoners en andere partijen in welke type wijken het
beste bijdragen aan het aardgasvrij maken van die wijken.

aanwezige kennis en ervaringen en alle partijen kunnen leren

Onderzoek naar sociale structuren en de rol daarvan in het
aardgasvrij maken van wijken.

•

Dit doet het OFL in samenwerking met zo veel mogelijk
belanghebbenden, zodat gebruik kan worden gemaakt van de

Doorontwikkelen van nieuwe kijk op participatie voor het

Betrekken van het speelveld, met onder meer
omgevingswandelingen.

•

Signaleren en uitwerken van nieuwe (onverwachte)
inzichten.

van het proces en de uitkomst.

Rol secretariaat en voorzitter
Het OFL werkt vanuit een onafhankelijke rol samen met het

Het secretariaat zorgde er, ondersteund door externe

PAW. Daarbij kan de samenwerking verschillende vormen

partijen, voor dat de diverse bijeenkomsten met onder meer

aannemen:

de expertgroep en omgevingswandelingen, goed voorbereid

•

Co-creëren: waarbij actief gezamenlijk opgetrokken en

waren. Daarbij legde het OFL steeds het eerste contact met de

samengewerkt wordt.

deelnemers en onderzoekers. Gesprekspartners geven aan het

Informeren van elkaar: waarbij OFL en PAW apart van

OFL als professionele organisatie te hebben ervaren die steeds

elkaar werken, maar elkaar nauw informeren over plannen,

snel en inhoudelijk reageert.

•

voortgang en eerste inzichten.
•

Onafhankelijk: waarbij OFL zelf initiatief neemt en
uitkomsten deelt met PAW.
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De voorzitter, mevrouw Stikker, heeft meegedacht over de

Proeftuin-analyse en andere onderzoeken

aanpak, neemt vier keer per jaar deel aan bijeenkomsten met

Om een beeld te krijgen van de participatie in aardgasvrije

het ministerie van BZK, is voorzitter van de begeleidingsgroep

wijken heeft het OFL de PAW-aanvragen van de zevenentwintig

en stuurt brieven met resultaten naar de minister van BZK. Uit

gekozen proeftuinen geanalyseerd. Daarnaast heeft het OFL een

gesprekken komt het beeld naar voren dat de voorzitter anderen

uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Hierbij stond de vraag

weet te inspireren, de taal van zowel de systeem- als leefwereld

centraal waarom bewoners wel of niet kiezen voor aardgasvrij

beheerst en daardoor resultaten kan overbrengen. Daarbij heeft

en wat ze kan aanzetten om van het gas te gaan. Het OFL

mevrouw Stikker diverse mensen vanuit haar eigen netwerk

heeft de wetenschappelijke expertise van onderzoeksinstituut

benaderd om een bijdrage te leveren aan het OFL-traject.

DRIFT ingezet, onder andere om in kaart te brengen welke
wetenschappelijke kennis beschikbaar is op gebied van

Begroting (mensen/middelen)

participatie en de energietransitie. Ook hebben adviesbureaus

Zowel in 2019 als in 2020 was het totale budget circa

in opdracht van het OFL verdiepend onderzoek gedaan naar de

€ 500.000,-, waarvan circa 35% door het OFL werd ingebracht.

sociaalmaatschappelijke aspecten van het aardgasvrij maken

De bijdrage van het OFL bestaat voornamelijk uit een ‘in kind’

van wijken en het inpassen van het begrip ‘empowerment’.

bijdrage van ca. 1,3 fte (verdeeld over verschillende personen).

Deze participatieve onderzoeken zijn uiteindelijk gebundeld

Het ministerie van BZK levert een bijdrage aan het OFL via

in een magazine, dat gebruikt is op het Congres Aardgasvrije

interdepartementale overboekingen. Deze bijdrage wordt door

wijken over bewonersparticipatie.

het OFL voor meer dan 70% gebruikt om extra personele
capaciteit in te huren. Het resterende deel (<30%) wordt
voornamelijk gebruikt voor opdrachten aan derden.

Betrekken van speelveld met
omgevingswandelingen
Om een breed speelveld te kunnen betrekken bij het PAW en

3.

Methodiek/Werkwijze

direct in contact te kunnen komen met bewoners heeft het OFL
omgevingswandelingen geïntroduceerd. Aanvankelijk waren
er bij PAW twijfels over de methode, omdat het niet duidelijk

Het OFL heeft verschillende methodes/werkwijzen toegepast,

was hoe de omgevingswandelingen bij zouden dragen. Later

waaronder:

kwam er steeds meer waardering. Tijdens de wandelingen
zijn in wijken op straat gesprekken gevoerd met bewoners.

Begeleidingsgroep

Hierbij lopen OFL-secretarissen, bewoners, vertegenwoordigers

Om de leefwereld van bewoners en de formele wereld van

van wijkinitiatieven, gemeenten en andere betrokkenen in

afspraken en instituties samen te brengen, is het OFL bij

tweetallen door een wijk. De wandelingen hebben volgens

aanvang van het project een begeleidingsgroep gestart. In de

betrokkenen gezorgd voor nieuwe inzichten bij de deelnemers

samenstelling van de begeleidingsgroep is gelet op diversiteit

en zijn als input gebruikt voor advisering aan het PAW. Daarbij

zodat aandacht wordt besteed aan geluiden die elders geen plek

is in gesprekken aangegeven dat deze resultaten nog breder

hebben. De begeleidingsgroep denkt mee over de geplande en

gedeeld mogen worden, bijvoorbeeld met een podcast.

uitgevoerde onderzoeken, brengt nieuwe inzichten in en toetst
de signalen, inzichten en plannen van het OFL. Betrokkenen
geven aan dat deze bijeenkomsten goed georganiseerd
waren en dat de diversiteit die het OFL aanbracht in de
begeleidingsgroep ervoor zorgde dat verschillende inzichten
gedeeld konden worden. Daarnaast zorgde de OFL-voorzitter
ervoor dat er inhoudelijke, open gesprekken gevoerd konden
worden. Een betrokkene heeft wel een kanttekening geplaatst
bij het inhuren van een externe partij voor de organisatie
van de begeleidingsgroep en het vertalen van signalen van
de begeleidingsgroep naar het PAW. Mogelijk zou hiervoor
een groter beroep gedaan kunnen worden op enerzijds de
kracht van partijen in de samenleving en anderzijds het
inlevingsvermogen vanuit de systeemwereld.
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4.

Resultaat

5.

Doorwerking

Het project heeft diverse resultaten opgeleverd waarvan een

Het OFL heeft op basis van de uitgevoerde onderzoeken,

deel reeds is beschreven. Het OFL rapporteert geregeld aan

gesprekken met het speelveld en de bijeenkomsten met de

het PAW over de inhoudelijke resultaten en doet daarbij ook

begeleidingsgroep adviezen uitgebracht aan het PAW. Adviezen

verslag van het proces. Het OFL adviseerde bijvoorbeeld welke

en signalen van het OFL zijn opgenomen in Kamerbrieven over

wijken, op basis van hun participatiekenmerken, het PAW

de voortgang van het PAW en gebruikt bij beantwoording van

in de tweede ronde als proeftuin zou kunnen selecteren. De

Kamervragen.

belangrijkste inhoudelijke signalen deelt de OFL-voorzitter in
een brief aan de minister van BZK. Tot dusverre zijn er drie

Doorwerking van de OFL adviezen is onder andere zichtbaar

brieven geschreven. Daarnaast heeft het OFL op verzoek van

in de aangepaste selectiecriteria die het PAW hanteert voor de

het PAW ad hoc adviezen gegeven over participatie, met meer

tweede ronde van de proeftuinen. In de tweede ronde zijn er –

door deelname in de communicatie-participatie werkgroep van

anders dan in de eerste ronde – eisen gesteld op het gebied van

het PAW.

participatie. Aanvragers moesten toelichten hoe participatie
plaatsvindt in de proeftuin. Ook is in het PAW meer aandacht

Daarbij heeft het OFL diverse publicaties en podcasts

gekomen voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het

gemaakt met betrokkenen uit het speelveld over interessante

gebied van participatie. Zo stond mevrouw Stikker op de agenda

participatie-onderwerpen. Opbrengsten werden ingebracht

van digitale Congres Aardgasvrije Wijken 2021. Een ander

in de begeleidingsgroep om deze te staven en te verrijken. Op

advies – ook bewonersinitiatieven in aanmerking laten komen

deze manier konden de opgedane inzichten uit het speelveld

voor proeftuinen – is niet overgenomen door het ministerie

verstevigd worden richting het ministerie.

van BZK, omdat dit ten koste zou gaan van de regierol van
gemeenten en problemen kan opleveren in de uitvoering. Dit

Met inzichten uit wetenschap en praktijk introduceerde het

advies heeft daarmee niet direct tot doorwerking geleid, maar

OFL ook een nieuwe kijk op participatie. Deze combineert

wel bijgedragen aan wederzijds (systeemwereld – en leefwereld)

de participatieladder in nieuwe stijl met het perspectief van

begrip.

empowerment: participatie vraagt om willen en kunnen
meedoen. Op basis hiervan wordt een praktisch instrument

Het OFL heeft volgens betrokkenen een zinvolle rol gespeeld in

(‘de participatiescan’) ontwikkeld, bedoeld om tot succesvolle

het organiseren en agenderen van participatie binnen het PAW.

participatie te komen.

Het OFL was in staat om vanuit een onafhankelijke rol scherpte
aan te brengen en vanuit het bewonersperspectief te reflecteren

Naar aanleiding van de omgevingswandelingen heeft het OFL

op het PAW. Daarbij vormden het OFL een verbindende

ook een Wegwijzer opgesteld. De Wegwijzer is geschreven voor

schakel tussen de leef- en systeemwereld, door signalen

ambtenaren en professionals die werken aan maatschappelijke

vanuit de begeleidingsgroep met enig gezag te vertalen naar

thema’s en bewoners en anderen meer willen betrekken bij het

de systeemwereld van PAW. Een gesprekspartner omschreef

komen tot oplossingen. Hiermee heeft het OFL een handleiding

het OFL als “durfkapitaal van kennis: er wordt geïnvesteerd in

gemaakt die breed verspreid en gebruikt kan worden.

nieuwe manieren van werken en kennis, zonder op voorhand te
weten wat de resultaten zijn”.
Sommige gesprekpartners zien kansen voor het verbeteren van
de doorwerking. Zo is aangegeven dat het OFL bevindingen nog
breder zou kunnen delen en is de suggestie gedaan om als OFL
een ‘doe-tak’ op te richten, om met participatie het verschil
in wijken te kunnen maken. Daarmee zou het OFL ook in
wijken de spanning tussen de systeem- en leefwereld kunnen
opzoeken.
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6.

Leren

Het OFL en PAW evalueren jaarlijks de samenwerking. Tijdens
de evaluatie van mei 2020 is een aantal verbeterpunten
benoemd:
•

Betere inhoudelijke verbinding tussen PAW en OFL door
plannen en activiteiten vanuit PAW sneller te delen met
OFL, en hier vanuit OFL op aan te sluiten.

•

De bruikbaarheid, validatie en helderheid van OFLproducten vergroten.

•

Scherpere afspraken over onderlinge samenwerking tussen
PAW en OFL.

De verbeterpunten zoals benoemd in de evaluatie zijn gebruikt
om het plan van aanpak voor 2020-2021 vorm te geven.
Daarnaast zijn de onderlinge lijntjes tussen het OFL en PAW
naar aanleiding van de evaluatie aangehaald. Het OFL heeft ook
specifiek de Omgevingswandelingen geëvalueerd en reflecties
opgehaald bij de deelnemers. Deze terugkoppeling is gebruikt in
de rapportage en meegenomen in de omgevingswandelingen die
volgden.
Uit de gebruikte werkwijze en vormen van doorwerking van de
resultaten blijkt dat het OFL binnen het PAW, een programma
dat opgezet is om te leren, zelf als lerende organisatie
gekenmerkt kan worden in dit project. Verschillende methoden
werden, aldus betrokkenen, met succes geïmplementeerd.

Interviews
In het kader van dit casusonderzoek hebben wij gesproken met:
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•

de heer Boon, Kennis en Leerprogramma VNG

•

mevrouw Kogut, Secretariaat OFL

•

mevrouw Notten, Energie Samen, afdeling Buurtwarmte

•

de heer Tak, Ministerie van BZK, senior adviseur bij PAW

•

mevrouw Westendorp, Oranje Energie

•

de heer Wolf, Secretariaat OFL

•

mevrouw Ziegler, Zelfstandig ondernemer en stadsmaker.
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Norm

Thema

Vragen

Publieke waarde
• Sluit de opbrengst aan bij de doelen, visie en missie van het OFL? Is er draagvlak voor de

De opbrengsten van OFL-projecten

opbrengst onder de betrokkenen?

zijn betekenisvol omdat zij: (a)

• Wat was de doorwerking van de opbrengst? In beleidsprocessen? In maatschappelijke

Aansluiten bij de doelen, visie en

processen? Onderscheiden naar:

missie van het OFL en omdat zij op
draagvlak kunnen rekenen onder
de betrokkenen. (b) Doorwerking

- Instrumenteel
Doorwerking

- Conceptueel/agenderend
- Politiek-strategisch

hebben op (een van) de

- Sociaal (verandering in kwaliteit relaties, aantal relaties/nieuwe relaties, aard van

volgende niveaus: Instrumenteel,

relaties)

Conceptueel/agenderend, Politiek-

- Educatief (intellectueel: verandering in kennis, inzichten, methoden, technieken, en

Strategisch, Educatief

menselijk: verandering in competenties, intenties, vermogens, initiatieven/leiderschap)

De waardeketen
• Hoe kwamen onderwerpen op de agenda van OFL?
• Waren er selectiemaatstaven en werden deze gehanteerd?
• Op welke wijze zijn de stakeholders betrokken bij de geselecteerde maatschappelijke

Het OFL weet tot een gedragen

opgaven? Dragen de betrokkenen de selectie? Op welke manier wel/niet?

en uitvoerbare selectie van
maatschappelijke opgaven te

Agendering

komen die bijdragen aan de

• Op welke wijze zijn de geselecteerde maatschappelijke opgaven geformuleerd? Hoe is
scherpte aangebracht?
• Op welke wijze zijn de beoogde opbrengsten van het werkprogramma geformuleerd?

publieke waarde

Hoe is scherpte aangebracht?
• In hoeverre is de hoeveelheid geselecteerde maatschappelijke opgaven haalbaar qua
projectuitvoering?
• Werden er projectanalyses met plan van aanpak gemaakt? Waren projectanalyses
compleet?
• Hoe werden keuzen voor instrumenten en processen gemaakt?
• Hoe werden keuzen voor doelgroepen/participanten gemaakt?
Voorbereiding
activiteiten

• Werd vooraf nagegaan of
- kennis en inzicht ontbrak (kennislacune)
- nieuwe kennis gewonnen diende te worden (innovatie)
- welke verschillende belangen in het geding waren
- welke kring(en) van belanghebbenden ingeschakeld dienden te worden
• Was er een operationalisering van de verwachte opbrengst (betekenisvolle participatie)?
• Wat was de werking van gebruikte instrumenten en procesvormen?

Het OFL werkt met een op de
participatieopgave toegesneden

Uitvoering

procesarchitectuur in de gehele

activiteiten

waardeketen (van agendering tot

• Wat was de rol en betekenis van het secretariaat in het proces?
• Wat was de rol en betekenis van de voorzitter in het proces?
• Werd de beoogde groep van deskundigen of belanghebbenden bereikt en
ingeschakeld?

resultaat)

• In hoeverre wist het OFL leefwereld en systeemwereld met elkaar te verbinden?
• In hoeverre slaagde het OFL er in de verkokering bij de Rijksdienst dan wel de
Procesresultaten

fragmentatie in de samenleving waar nodig te doorbreken?
• In hoeverre wist het OFL open en machtsvrije communicatie te bewerkstelligen?
• In hoeverre zijn de door het OFL ontworpen en gedirigeerde processen van
beleidsparticipatie betekenisvol geweest?

Inhoudelijke
resultaten
Doelmatigheid

• Zijn tegengestelde belangen met elkaar geconfronteerd?
• Zijn belangentegenstellingen overbrugd en met welke conclusie?
• Wat was de inhoudelijke opbrengst?
• Wat was het verbruik van financiële en personele middelen in relatie tot activiteiten en
opbrengsten?
• Heeft het overlegorgaan (de voorzitters, het secretariaat, de leden) van de opgedane

Het OFL experimenteert

ervaringen geleerd, en zo ja wat?

en leert, zowel in projecten
(ervaringsleren) als overkoepelend
over participatie(processen)
(systematisch leren), door te

• Zijn projectevaluaties uitgevoerd?
Lerende
organisatie

• Zijn resultaten van projectevaluaties teruggekoppeld naar de werkprocessen? (borging)
• Op welke wijze leren betrokkenen (voorzitters, secretariaat, klankbordgroep en
benoemde leden) met elkaar over participatie(processen)?

reflecteren, te ordenen en te

• In hoeverre leren de betrokkenen systematisch over innovatieve vormen van participatie?

innoveren

• In hoeverre voelen betrokkenen ruimte om te experimenteren, en pakken ze die ruimte
ook?

Capaciteit
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Norm

Thema

Vragen
Voorzitters
• Wat zijn gebleken bekwaamheden waarover voorzitters dienen te beschikken?
• Over welke specialisaties dient het voorzittersgilde te beschikken?
Secretariaat

Mensen

• Is het secretariaat kwalitatief en kwantitatief toereikend bemenst? Zo niet, welke
deskundigheid ontbreekt? In welke aantallen?
Klankbordgroep:
• Is alle benodigde kennis en expertise om de voorzitters en het secretariaat van het OFL
van advies te voorzien, geborgd in de klankbordgroep?

De capaciteit van het OFL (mensen,

• Bieden de werkprocessen en de organisatiecultuur van het secretariaat de ruimte en

middelen, structuren en processen)

de ondersteuning die een secretariaatsmedewerker nodig heeft om betekenisvolle

is passend voor het realiseren van

participatie tot stand te brengen?

de beoogde publieke waarde

• Hoe loopt de advisering van de voorzitters en het secretariaat door de klankbordgroep?
Structuren en
positionering

Wat voor type adviezen brengt de klankbordgroep uit? (Hoe) draagt dit bij aan het
functioneren van het OFL?
• Biedt de wettelijke grondslag de operationele ruimte en de formele ondersteuning die
het OFL nodig heeft om betekenisvolle participatie tot stand te brengen?
• Biedt de organisatorische inbedding in de rijksdienst de operationele ruimte en de
formele ondersteuning die het OFL nodig heeft om betekenisvolle participatie tot stand
te brengen?

Middelen

• Is het budget waarover het OFL beschikt adequaat voor de uitvoering van de basistaken?
• Is (aanvullende) projectfinanciering voor participatietrajecten mogelijk en toereikend?

Legitimiteit
• Wordt het OFL in algemene zin gewaardeerd door de betrokkenen in de ‘systeemwereld’
en ‘leefwereld’?
Draagvlak voor het

• Is het OFL in algemene zin voldoende zichtbaar?

OFL (algemeen)

• Hoe wordt de verbinding gemaakt met betrokken stakeholders?
• Hoe wordt de verbinding gemaakt met de betrokken departementen?

Het OFL creëert open,

• Is het OFL benaderbaar?

wederkerige en betekenisvolle
beleidsparticipatie, waarbij

Draagvlak voor de

• Geniet het werkprogramma steun onder de belangrijkste stakeholders?

barrières tussen en binnen de

waardeketen van

• Hoe wordt de onderwerpkeuze ontvangen?

systeemwereld en de leefwereld

het OFL

• Hoe worden de opbrengsten van de OFL-trajecten gewaardeerd? Qua vorm en kwaliteit.

worden beslecht

Acties gericht op
het verkrijgen
van draagvlak:
communicatie en
timing

Hoe worden de opbrengsten van de OFL-trajecten gecommuniceerd en gepresenteerd?
Worden de doelgroepen bereikt?
Worden de verschillende vormen gebruikt? Hoe worden deze gewaardeerd?
Op welk moment in het beleidsproces worden OFL-trajecten opgestart en afgerond?

Analyse
• Wat is de rode draad in de projecten van het OFL? Wat zijn sterke en zwakke kanten gebleken? Welke consequenties kunnen daaruit getrokken
worden voor de toekomstige strategie van het OFL? Welke wijzigingen in de randvoorwaarden zijn nodig gegeven deze toekomstige strategie? Wat
zijn, in relatie tot de ontwikkelingen in de praktijk van het OFL, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het wettelijk kader voor het OFL?
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Periode

60

Voorzitter

Secretaris

Thema (Domein)

Herkomst vraag

Type vraag

PAW, BZK

Reflectie en advies over
het proces

Aardgasvrije wijken

jan 2019-nu

Marleen Stikker

Felix Wolf, Annelies
Verhagen

“Energie en Klimaat
(Woningbouw,
warmtetransitie)”

Beleidslijn Grote
Rivieren

mei 2016 - februari
2017 (aantal
overleggen OIM
leden

Pieter Jan Biesheuvel

Heleen Smit

Governance; Energie en
Klimaat

IenW

Reflectie en advies over
het proces

Beleidstafel Droogte

2019 (3
bijeenkomsten)

Job Cohen

Maaike de Beer

Landbouw, Natuur en
Visserij; Energie en Klimaat

IenW

Consultatie

Cie Geurhinder en
veehouderijen

2018, 2019, 2020
(onderzoek van
commissie)

Pieter Jan Biesheuvel

Judith Klungers,
Annelies Verhagen

Landbouw, Natuur en Visserij

Staatssecretaris IenW

Reflectie en advies over
het proces

Cie participatie en
governance luchtvaart

2019, 2020

Job Cohen

Judith Klungers

Governance (Luchtvaart)

Minister IenW

Reflectie en advies over
het proces

Circulaire Economie,
Expeditie

2016 (4
bijeenkomsten)

Jacques Wallage

Energie en Klimaat

Samenwerkingsproces

Circulaire Economie,
RPCE

2016

Jacques Wallage

Energie en Klimaat

Samenwerkingsproces;
Reflectie en advies over
het proces

Consultatie Grote
stookinstallatie

2018

Pieter Jan Biesheuvel

Mieke Visch

Governance (Milieu/
industrie)

IenW

Consultatie

Deltaprogramma

2017, 2018, 2019,
2020

Job Cohen

Henk Meeldijk

Energie en Klimaat

IenW, staf
Deltacommissaris, leden
OIM

Consultatie; Reflectie en
advies over het proces

Digitale consultatie
Mariene Strategie

2020

Pieter Jan Biesheuvel,
Job Cohen

Henk Meeldijk

Governance; Energie en
Klimaat

IenW

Consultatie

Digitalisering en Ethiek

2019, 2020

Wobine BuijsGloudemans

Mieke Visch

Governance (Digitalisering/
ethiek)

Minister IenW

Samenwerkingsproces

Duurzaam IenM

2017 (3
bedrijfsbezoeken)

Jacques Wallage

Energie en Klimaat

IenW

Reflectie en advies over
het proces

Houtrook en
Gezondheid

2017

Job Cohen

Maaike de Beer

Governance (Natuur en
milieu; gezondheid)

RIVM, onderwerp
aangedragen vanuit
samenleving

Samenwerkingsproces

Innovatielab duurzame
landbouw Voor de
Oogst van Morgen

2018, 2020

Marleen Stikker

Victoria Dekker

Landbouw, Natuur en Visserij

Commonland

Samenwerkingsproces

Integraal
Rivierenmanagement

2019

Job Cohen

Judith Klungers

Governance

Afgesproken tijdens DP
overleg

Consultatie

Lessen in participatie

2019, 2020

Wobine BuijsGloudemans

Victoria Dekker

Governance

Bewindspersonen IenW

Samenwerking;
Reflectie en advies over
het proces

Meteorologie en
seismologie

2020

Job Cohen

Felix de Wolf, Judith
Klungers

Governance (Meteorologie/
seismologie)

Wettelijk verplicht
(IenW)

Reflectie en advies over
het proces

Meteorologie: evaluatie
Rtms

2018

Job Cohen

Judith Klungers

Governance (Meteorologie/
seismologie)

Wettelijk verplicht
(RIVM)

Reflectie en advies over
het proces

Nat. Omgevingsvisie

2017, 2018

Job Cohen

Victoria Dekker, Mieke
Visch

Stad en regio

IenW

Samenwerkingsproces;
Consultatie

Nationaal
Waterprogramma

2020

Johan van de Gronden

Mieke Visch

Energie en klimaat

IenW, NWP

Consultatie

Nationale
Adviescommissie
Cabinelucht

2015-2019 (Aantal
overleggen per jaar

Pieter Jan Biesheuvel

Judith Klungers

Governance

Staatssecretaris IenW

Reflectie en advies

Noordzeeoverleg

2018, 2019, 2020

Jacques Wallage, Pieter
Jan Biesheuvel

Henk Meeldijk

Governance

IenW namens LNV
EZK BZK

Samenwerkingsproces

OFL verkenning
nucleaire veiligheid

2018

OFL verkenningen
tweedeling in
mobiliteit

2018

Jacques Wallage

Mobiliteit

DG Mark Frequin

Reflectie en advies over
het proces

OIM Transitiegroepen

2017

Biesheuvel, Cohen,
Wallage

Energie en Klimaat
(Transities energie,
ruimtelijke ordening,
circulaire economie)

Vervolg op de
werkconferentie 2016

Reflectie en advies over
het proces

Programma ONS
landschap

2020

Stad en regio

IenW

Consultatie

Programma
verstedelijking en
wonen

2020

Wobine BuijsGloudemans

Stad en regio

Gevraagd door aantal
benoemde leden

Consultatie

Verkenning Luchtvaart

2018

Job Cohen

Governance (Luchtvaart)

Minister IenW

Advies en reflectie

Energie en Klimaat

Friso Coumou

BIJLAGE 3

Gesprekspartners en
bestudeerde
documenten
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Begeleidingscommissie

Documentenstudie

Gedurende de evaluatie zijn de onderzoekers bijgestaan door

In het kader van voorliggende evaluatie zijn verschillende

een begeleidingscommissie, bestaande uit:

documenten bestudeerd, waaronder:

•

de heer Lintmeijer, zelfstandig organisatie- en

•

Wet en regelgeving

communicatieadviseur

•

(Re)organisatiedocumenten

de heer Frentz, Manager Beleid en plaatsvervangend

•

Werkprogramma’s

directeur Vewin

•

Jaarverslagen

de heer Winter, Hoogleraar Bestuurskunde aan de

•

Publicaties OFL projecten (brieven, notities, rapporten, etc.)

Rijksuniversiteit Groningen

•

Kabinetsreacties

de heer Slangen, Directeur Natuur en Biodiversiteit bij het

•

Mediaberichten

ministerie van LNV

•

Gespreksverslagen

•

(Tussen)rapportages

•

Voorbereidende notities

•

Begrotingen

•

Berichtgeving op de OFL website

Naast de interviews in het kader van de casusonderzoeken is

•

Plannen van aanpak

er met de volgende betrokkenen gesproken over het algemene

•

Evaluaties

•
•
•

Interviews

functioneren van het OFL:
•

mevrouw Klungers, secretariaat OFL

•

de heer Meeldijk, secretariaat OFL

•

mevrouw Kogut, secretariaat OFL

•

de heer Wolf, secretariaat OFL

•

de heer Coumou, ministerie van IenW, voorheen OFL

•

mevrouw den Heijer, secretariaat OFL

•

mevrouw van Mechelen, secretariaat OFL

•

mevrouw de Beer, secretariaat OFL

•

mevrouw Visch, secretariaat OFL

•

mevrouw Snoeren, secretariaat OFL

•

mevrouw Grisnigt, secretariaat OFL

mevrouw Dekker,

secretariaat OFL
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•

de heer Pool, secretariaat OFL

•

mevrouw de Bree, secretariaat OFL

•

de heer Wallage, voorheen voorzitter OFL

•

mevrouw Stikker, voorzitter OFL

•

de heer Osinga, ministerie van LNV

•

mevrouw Buijs-Glaudemans, voorzitter OFL

•

de heer Heij, ministerie van BZK

•

de heer Glas, Deltacommissaris

•

de heer Kern, Staf Deltacommissaris

BIJLAGE 4

Ledenbestand
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Overzicht van de benoemde leden

64

Air Cargo Netherlands

Milieudefensie

ANWB

Natuur & Milieu

BOVAG

Natuurmonumenten

Cascade

Nederlandse Olie en Gas Exploratic en Produktie Associatie (NOGEPA)

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

Nederlandse Spoorwegen (NS)

CNV Bedrijvenbond

Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL)

Consumentenbond

Nederlandse Vissersbond

Evofenedex

RAI Vereniging

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

Reizigersvereniging Rover

Fietsersbond

Schiphol Group

FNV Bondgenoten

Stichting De Noordzee

HISWA Vereniging

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

KLM Royal Dutch Airlines

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

KNMI

VEMW

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Verbond van Verzekeraars

Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)

Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC)

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Vereniging van Waterbouwers

Kamer van Koophandel (KVK)

Vereniging VNO-NCW MKB-Nederland

LTO-Nederland

VERN-NL

BIJLAGE 5

Uitkomsten enquête
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Opbrengsten

Bevindingen t.a.v. netwerkanalyse

Een netwerkanalyse van de deelnemers uit de database: welke

Aan alle respondenten is gevraagd in welke hoedanigheid zij

‘cirkels’ van betrokkenheid bij het OFL zijn er te zien? Welke

betrokken zijn bij het OFL: professioneel of als privépersoon.

spelers zitten er in welke cirkel, en hoe verhouden die cirkels

Daarnaast is gevraagd voor welke organisatie zij werkzaam zijn.

zich tot elkaar? Dit geeft een beeld van de conceptueel/

Indien van toepassing hebben we bovendien gevraagd naar

agenderende en educatieve maatschappelijke doorwerking

welk departement/welke provincie of de omvang (in aantal

die het overlegorgaan heeft. Het OFL kan de netwerkanalyse

inwoners) van de gemeente.

gebruiken om de functie als participatieplatform verder uit te
bouwen én kan gelden als een nulmeting voor een volgende

Het flow diagram visualiseert de antwoorden op deze vragen.

evaluatie.

Verreweg de meeste respondenten zijn op professioneel vlak
betrokken (geweest) bij het OFL; het merendeel daarvan werkt

Kwantitatief inzicht in hoe verschillende stakeholders aankijken

bij een ministerie, het bedrijfsleven en ‘overig, publieke sector’.

tegen het functioneren van het OFL langs de lijnen van het
evaluatiekader. We maken uiteraard onderscheid tussen de

Het valt op dat het ministerie van IenW veel sterker

verschillende ‘cirkels’. Immers, zeer actief betrokken partijen

vertegenwoordigd is in de enquête dan de andere ministeries.

hebben zicht op andere zaken dan partijen die zich vooral door

Een verklaring hiervoor is dat IenW het ‘moederdepartement’ is

het OFL over onderwerpen laten informeren.

van het OFL.
Vanuit provincies is de enquête enkel ingevuld door Noord-

Aanpak

Brabant en Gelderland.

We hebben een korte vragenlijst uitgezet, bestaande uit een
aantal categorieën vragen.
Categorie

Type respondent

Algemeen:
Betrokkenheid bij OFL,
professioneel of privé
Domein

Allen

Bekendheid met/betrokkenheid
bij OFL projecten 2015-2020
Bekendheid met en waardering
van het OFL
Resultaten van het OFL
Werkwijze in projecten
Type organisatie waar respondent
werkzaam is
Agendering

Allen
Onderscheid in vragen voor direct
betrokkenen en geïnteresseerden
Alleen direct betrokkenen
Allen
Alleen wettelijk benoemde leden

De enquête is door het OFL uitgezet onder betrokkenen die
opgenomen zijn in hun database. Wat we middels de enquête
dus maar beperkt kunnen meten, is de doorwerking van de
projecten buiten de kring van direct betrokkenen. Tegelijkertijd
is het zinvol om juist deze groep te bevragen: zij hebben immers
zicht op het functioneren en de resultaten van het OFL.
In totaal is de enquête door 206 respondenten ingevuld.
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In welke hoedanigheid bent u betrokken bij het OFL?
n = 206

Bij welke provincie
bent u werkzaam?
Noord-Brabant
Gelderland

Waar bent u werkzaam?

Wat is de omvang
van deze gemeente?*

Provincie
Niet werkend

Minder dan 25.000
50.001 – 100.000
25.001 – 50.000
meer dan 100.000

Als privépersoon

Gemeente
Overig, niet publieke sector

* in aantal inwoners

Bij welk ministerie
bent u werkzaam?

Maatschappelijke organisatie

Staf Deltacommissaris
OFL
EZK/RVO
Defensie
BZK
LNV

Professioneel

Ministerie
Regio
Waterschap

I&W

Wetenschap
Overig, publieke sector
Koepelorganisatie

Bedrijfsleven

Tot slot vroegen wij of zij bekend zijn met en/of betrokken

Figuur 16. In welke hoedanigheid bent u betrokken bij het OFL?
(n = 206).

(geweest) bij de projecten van het OFL in de periode

We vroegen de respondenten bovendien in welk domein zij

2016-2020.

*
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3.93%

In welk domein bent u actief? (206 respondenten;
meerdere antwoorden mogelijk. Totaal n = 407)

Activist, Beeldende Kunst, Onderwerp Duurzaam Natuur Architectuur, Behoud
Mobiel Erfgoed Van De Weg (‘Oldtimers’), Bestuurlijk Nederland, Bestuurslid Lwo
(Landelijke Woonboten Organisatie), Circulaire Economie, Circulaire Economie
En Afvalstoffen, Consultancy, Defensie, Design Thinking Binnen Verschillende
Domeinen, Directie Participatie, Economie, Expertcommissie Moreel Beraad,
Financieren, Gepensioneerd Huisarts, Gezondheid, Gezondheid En Bewegen,
Wandelorganisatie, Gezondheidszorg, Grondstoffen, Grondstoffen (Afval) En
Energie, Hervorming Naar Rijnlandse Regionale Economie, Ienw Breed, Industrie,
Integraal, Landelijk Gebied, Plattelandsontwikkeling, Landschap, Leefomgeving,
Maritieme Sector, Medische Apparatuur, Mileuthema’s Rond Bouw E.A. Sectoren,
Klimaat, Energie, Natuur, K(A)M Management, Mobiel Erfgoed Wegvoertuigen,
Nu Gepensioneerd. Voorheen Stralinghygiëne, Omgevingsrecht, Onderwijs,
Onderzoek En Ontwerp, Openbaar Bestuur, Openbaar Vervoer, Opleidingen,
Papierindustrie, Rijnlandse Gebiedsontwikkeling, Risicocommunicatie, Ruimte
(Indeling Noordzee), Ruimtelijke Kwaliteit, Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Ordening (Betrokkenheid OFL was vanuit waterveiligheid), Smart City (Hier komen
diverse opgesomde items bij elkaar), Stichting Gezond leefmilieu Venray, Straling,
Strandvereniging en in die functie voornamelijk milieu/bouwen, universiteit,
visserij, vooral samenwerking partijen, bodem, vrijwilliger (met professie bijna
voltijds) milieuactivist, watersport op zee, weer, werkzaam in de volle breedte van
gemeentelijke taken, wind op zee, zakelijke dienstverlening, zorg.

*
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De grootte van de cirkels komt overeen met het aantal keuzes.
Eén persoon kan meerdere keuzes selecteren.

Figuur 17.
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Bent u bekend met en/of betrokken (geweest)
bij de volgende projecten van het OFL in de periode 2016-2020?

n = 206
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31,07% 18,45% 14,08% 14,08% 10,19% 13,59% 5,83% 23,3%
6,8%
5,83%
7,28% 12,14%
9,71%

4,37%
3,4%
4,85%
3,88%
3,88%

5,83%
6,31%
0,97%
5,34%
2,43%
2,91%

Bekend mee
10,19%
2,43%
14,08% 11,17%

3,4%
9,71%
11,65%
9,71%
7,28%
3,88%
2,43% 18,45% 2,43% 30,58% 14,08% 11,17%
16,99% 2,91%
4,85%
5,34%
5,34%
2,43%
3,40%

4,37%
5,34%
6,31%
2,91%
1,46%
7,77%
0,97%
0,97%
0,97% 10,68% 0,97%
1,94%

Betrokken (geweest) bij

Figuur 18. Bent u bekend met en/of betrokken (geweest) bij de
volgende projecten van het OFL in de periode 2016-2020?
(n = 206)
8,74% 1,94%
12,14%
7,77%
5,83%
2,43%

9,71%

De grootte van de cirkels komt overeen met het aantal keuzes.
Eén persoon kan meerdere keuzes selecteren.

Evaluatie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | Eindrapportage

Bekendheid met en waardering van het OFL
We stelden de respondenten een drietal vragen over hun
bekendheid met en waardering van het OFL. Daarbij maakten
we onderscheid tussen respondenten die professioneel en die
als privépersoon betrokken zijn (geweest) bij het OFL.

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens

Professioneel
Als privépersoon

Weet ik niet/
geen mening
25%

Bedrijfsleven

Figuur 19 en 20. Ik ben bekend met de doelstellingen van het OFL.
(n=206).

50%

Ministerie

Overig, publieke sector

Maatsch. organisatie

0%

0%

Helemaal Eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal Oneens
Weet ik niet/
geen mening

0%

5%

10%

0%

5%

10%

5%

Overig, niet publ. sector

Koepelorganisatie

Niet werkend

0%

0%

0%

10%

5%

10%

Wetenschap

Helemaal Eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal Oneens
Weet ik niet/
geen mening

5%

10%

Gemeente

5%

10%

Waterschap

5%

10%

Regio

0%

5%

10%

Provincie

Helemaal Eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal Oneens
Weet ik niet/
geen mening

69

0%

5%

10%

0%

5%

10%

0%

5%

10%

0%

5%

10%
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Professioneel
Als privépersoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Figuur 21 en 22. Ik waardeer het OFL met een [rapportcijfer 1-10]
(n=206).

10
10%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20%

Bedrijfsleven

0%

4%

30%

Ministerie

8%

0%

4%

8%

Overig, niet publieke sector Koepelorganisatie

Overig, publieke sector

Maatschappelijke organisatie

0%

0%

4%

8%

Niet werkend

4%

8%

Wetenschap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%

4%

8%

Gemeente

0%

4%

8%

0%

Waterschap

4%

8%

Regio

0%

4%

8%

4%

8%

Provincie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%

4%

8%

0%

4%

8%

0%

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
Weet ik niet/
geen mening
25%
Figuur 23. De projecten van het OFL zijn gezaghebbend (n=206).
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Resultaten van het OFL

Resultaten volgens geïnteresseerden

We hebben alle respondenten gevraagd of zij al dan niet direct
betrokken zijn (geweest) bij één of meer projecten van het

Deze lees ik in
het geheel of
grotendeels

OFL in de periode 2016-2020. Deze twee groepen, de ‘direct
betrokkenen’ en de ‘geïnteresseerden’, hebben wij een aantal

Deze lees ik niet
of nauwelijks

39.13%

20.65%

27.17%

13.04%

vragen gesteld over de resultaten die het OFL boekt in haar
projecten.

100%

Deze scan
ik doorgaans

Deze lees ik in elk geval op hoofdlijnen,
soms verdiep ik me in een bepaald artikel

Figuur 27. U ontvangt de digitale nieuwsbrief van het OFL, die
2 à 3 keer per jaar verschijnt. In hoeverre leest u deze
nieuwsbrief? (n = 92).

Resultaten volgens direct betrokkenen
Helemaal eens

Aan de geïnteresseerden is gevraagd waarvoor zij de publicatie

Eens

van het OFL gebruiken. Respondenten konden één of meerdere

Neutraal

antwoorden geven.

Oneens
Beleidsontwikkeling

Helemaal oneens
Weet ik niet/
geen mening
25%

50%

Figuur 24. De inhoudelijke kwaliteit van de projecten en publicaties
van het OFL is hoog (n=114).

28.15%

20%

*

2.96%

4.44%

Ik maak in mijn
werk geen gebruik
van de publicaties
van het OFL

Eens

Oneens

31.85%

Toepassing
dagelijkse praktijk

12.59%

Helemaal eens

Neutraal

Kennisontwikkeling

100%

Reflectie/
inspiratie

Anders*

Alleen vwb onze eigen deelname, Geen idee waar ik die kan vinden,
of dat ze bestaan, Niet

Figuur 28. Waarvoor gebruikt u de publicaties van het OFL? (n = 135).

Helemaal oneens
Weet ik niet/
geen mening

Werkwijze in projecten
25%

50%

Figuur 25. Mijn organisatie heeft haar belangen, standpunten en
ideeën kunnen inbrengen in de (voor ons relevante) OFLprojecten (n=114).

Aan direct betrokkenen bij het OFL is een drietal vragen gesteld
over de wijze waarop het OFL zijn projecten uitvoert.
Helemaal Oneens
oneens

Neutraal

Helemaal eens

Eens

48.25%

Eens

0.88%

Neutraal

3.51%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening
40.35%

0%

7.02%
100%

Oneens

Figuur 29. In het project hadden de betrokken partijen de ruimte om
hun standpunten en belangen naar voren te brengen. (n =
114).

Helemaal oneens
Weet ik niet/
geen mening
25%

50%

Helemaal Oneens
oneens

Neutraal

Eens

21.05%

38.6%

Figuur 26. De resultaten van de OFL-projecten doen recht aan de
verschillende belangen van de betrokken partijen (n=114).

1.75%

7.89%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening
23.68%
7.02%

100%
Figuur 30. Het proces als zodanig is voor mijn organisatie van waarde
(geweest), ongeacht de inhoudelijke resultaten. (n = 114).
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Helemaal Oneens
oneens
15.79%

Neutraal

Eens

34.21%

24.56%

4.39%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening

7.02%

14.04%

100%
Figuur 31. Dankzij het project is het gelukt om de verschillende
belangen en aandachtspunten binnen het rijk
(verkokering) te doorbreken. (n = 114).

Agendering
Tot slot is er aan de wettelijk benoemde leden van het OFL een
tweetal vragen gesteld over de agendering van onderwerpen/
vraagstukken. De benoemde leden van het OFL hebben het
recht om gezamenlijk onderwerpen te agenderen bij het
OFL. Omdat het OFL haar programmering door zowel de
samenleving als de rijksoverheid laat bepalen, organiseert het
OFL jaarlijks een bijeenkomst voor benoemde leden om te
horen wat er leeft.
NB: Het OFL kent in totaal vierenveertig benoemde leden.
Twaalf van hen hebben onderstaande vragen beantwoord.

Helemaal Oneens
oneens
0%
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Neutraal

Eens

58.33%

25%

Helemaal Weet ik
eens
niet/geen
mening

8.33%

8.33%

100%
Figuur 32. Ik heb voldoende mogelijkheid om invloed uit te oefenen
op het werkprogramma van het OFL. (n = 12).
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Eens
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8.33%
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eens
niet/geen
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16.67%

8.33%

100%
Figuur 33. Het werkprogramma van het OFL agendeert de juiste
opgaven/vraagstukken. (n = 12).
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‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’
Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert er veel.
Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een vooruitstrevende
samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. Altijd gericht op
vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij.
Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons advies
zijn we hard op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs doen er
alles aan om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets mee kan.
Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op:
• Toekomst van werk en organisatie
• Energietransitie
• Transformatie van zorg
• Transformatie van openbaar bestuur

Berenschot Groep B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
030 2 916 916
www.berenschot.nl

