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4 Vorm geven aan inhoud

1 Inleiding:  
de evaluatie van een programma

Sturen in netwerken om eigen doelstellingen te realiseren 

Overheidssturing vindt steeds meer plaats in netwerken. Publieke organisa-

ties zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor het bereiken van publieke 

waarde en politieke doelen, maar hebben voor het realiseren van die  

doelstellingen de inzet van anderen nodig. Duurzaamheidsdoelstellingen 

bijvoorbeeld zijn pas haalbaar zodra anderen zich er maximaal voor gaan 

inzetten; de overheid kan die beweging ondersteunen, deels ook in gang 

zetten, maar uiteindelijk staat of valt het met de inzet van anderen.  

Soms zijn die “anderen” georganiseerde partijen, zoals koepelorganisaties, 

bedrijfsverenigingen, werkgeversorganisaties, of andere representatieve 

verbanden die namens hun achterban afspraken maken en toezeggingen 

doen. Vaak, en volgens onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving 

(pbl, 2011; 2012) steeds vaker, gaat het echter om partijen die niet in repre-

sentatieve verbanden te vinden zijn. Om individuele organisaties, clusters 

van ondernemingen, en heel vaak om gewone mensen.

Overheidssturing in een opkomende sector: de biobased economy 

Dit essay gaat niet over netwerksturing in het algemeen, maar over één 

voorbeeld daarvan in het bijzonder: het gaat over de toegepaste sturings-

strategie voor de “biobased economy” als opkomende en innovatieve econo-

mische sector. Het is een voorbeeld van een onderwerp waarin het netwerk 

aan zet is én de overheid activiteiten ontplooit om dat netwerk te onder-

steunen en te faciliteren. In dit essay analyseren we de praktijk van netwerk-

sturing zoals we die rond de biobased economy hebben waargenomen,  

met als doel om beter te begrijpen wat daarin goed ging en beter kon  

– om die lessen toegankelijk en toepasbaar te maken voor inzet in andere 

vraagstukken. 

Netwerksturing is op veel terreinen in het domein van Economische Zaken 

aan de orde. Er is maatschappelijke ontwikkeling die bijdraagt aan de doe-

len van de overheid; vervolgens is het de vraag hoe de overheid er mee om 

gaat en of het lukt om de dynamiek van het initiatief verder te brengen. In 

het geval van elektrisch rijden bijvoorbeeld kan de overheid de elektrische 



Naar een ge(s)laagde strategie   Een evaluatie van het ipbbe 5

auto’s en oplaadpunten niet “de weg op subsidiëren”, maar met slimme 

interventies wel ondersteuning bieden aan het bestaande initiatief in de 

markt en initiatieven uit de gemeenschap. Daar moet het gebeuren; de 

overheid kan het niet zelf doen, maar overheidssturing kan wel helpen.  

De kunst is daarbij om én het maatschappelijk initiatief voorop te stellen 

én vanuit het beleid waar nodig de dynamiek te ondersteunen. De kern 

van sturen in netwerken is dat partijen ‘buiten’ zelf, uit eigen beweging en 

vanuit eigen intrinsieke motivatie, moeten komen tot inzet; de overheid 

kan die inzet steunen, het initiatief vergemakkelijken of mogelijk maken. 

Steunen zonder over te nemen, en overheidssturing die bouwt op zelf-

organisatie en ontwikkeling van onderop. Het klinkt als een tegenstelling, 

maar het is de realiteit die rond steeds meer doelstellingen van publieke 

organisaties ontstaat. Verduurzaming van de bouw, innovatiekracht in 

economische sectoren, vergroening van de brandstofmix in de transport-

sector, maatschappelijk verantwoorde productie in de agrosector; steeds 

gaat het om de inzet, creativiteit en energie van anderen, die nodig is om  

de eigen doelen van de overheid – vaak expliciet zo toegezegd door het 

politiek bestuur – te realiseren. Met als logische vervolgvraag: wat betekent 

dat voor het repertoire van de overheid? Wat moeten overheidsorganisaties 

kunnen om dat proces goed te ondersteunen en deels ook te kanaliseren? 

En wat moeten ze laten? 

Let wel, de idee is niet dat netwerksturing overal en altijd moet worden 

ingezet. Integendeel, netwerksturing is een strategie voor sturing naast 

andere; de inzet ervan is afhankelijk van de aard van het vraagstuk, van de 

partijen die er bij betrokken zijn, het soort relaties dat tussen die partijen 

al bestaat, en de dynamiek die in het veld al zichtbaar is. Voor sommige 

vraagstukken is netwerksturing toepasselijk, voor andere kwesties is een 

heel ander, meer traditioneel instrumentarium veel beter passend. Eén 

van de uitdagingen, ook van dit essay, is om een scherper onderscheid  

te maken in wat op welk moment nodig is. Het gaat dus deels om het  

verkennen van wat netwerksturing is, maar ook om een verkenning van 

wanneer netwerksturing goed past. Het uitgangspunt van deze beschouwing 

is de stelling dat steeds meer vraagstukken op het bord van beleidsmakers 

goed passen bij wat we hier netwerksturing noemen. Zeker daar waar er 

sprake is van innovatie – sociaal, maatschappelijk of technisch – en er 

nieuwe verbanden en andere dynamiek ontstaan, kan netwerksturing van 

belang zijn. Een tweede stelling van dit essay is dat de passendheid ook 

een tijdsdimensie heeft; er is sprake van stolling van netwerken, ook in 

innovatieve praktijken ontstaan vastere patronen en meer stabiele en 
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structurele verbanden. Wat als ‘puur’ netwerk begint, institutionaliseert 

langzaam in een meer stabiel geheel, waarin ook meer traditionele sturing 

past. De vraag wanneer netwerksturing goed past heeft op verschillende  

momenten in de tijd, of in de levenscyclus van een kwestie, dus ook andere 

antwoorden. Ook hier zullen we vanuit de casus van de biobased economy 

komen tot meer algemene uitspraken over wanneer netwerksturing goed 

past en welke beweging daarin is waar te nemen.

De biobased economy is een economie waarin nationale en internationale 

bedrijven non-food toepassingen vervaardigen uit groene grondstoffen, 

oftewel biomassa. De overheid stimuleert een toenemende inzet van bio-

massa, omdat het een alternatief vormt voor de oprakende fossiele grond-

stoffen en er zo een duurzame energievoorziening kan worden gerealiseerd. 

Biomassa heeft twee belangrijke voordelen ten opzichte van fossiele 

grondstoffen. In de eerste plaats is biomassa hernieuwbaar en is er  

geen sprake van uitputting. Daarnaast kan biomassa in principe klimaat-

neutraal worden toegepast voor de energievoorziening. Door biomassa  

in te zetten in verschillende sectoren van de economie, ontstaat er een 

biobased economy. En met deze bijzondere vorm van economie is er  

sprake van een systeeminnovatie: de biobased economy betreft een overgang 

van een economie die voornamelijk op fossiele brandstoffen is gebaseerd, 

naar een economie die vooral op groene brandstoffen is gebaseerd. Naast 

de duurzaamheidswinst kan het economisch ook aantrekkelijk zijn om bij  

die ontwikkeling in de voorhoede te opereren. Biobased economy is niet 

alleen een economie met daarin een belangrijke rol voor biomassa, maar 

ook een economische sector van bedrijven die hun businessmodel geheel 

of gedeeltelijk bouwen op biomassa.  

Om de biobased economy te stimuleren is in 2009 het Interdepartementaal 

Programma BioBased Economy (ipbbe) van start gegaan. Vanuit het program-

ma wordt gewerkt aan het stimuleren van biobased economy. Daarbij 

wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met maatschappelijke par-

tijen en partners uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de technologie. 

De aanpak gaat uit van doelvervlechting van partijen met een gedeeld 

belang, waardoor een zichzelf versterkende dynamiek ontstaat. Juist  

door deze partijen samen te brengen kunnen onverwachte ontmoetingen 

en innovatieve allianties ontstaan. Van daaruit ontstaat massa voor de 

beweging, die maakt dat de biobased economy van een idee langzaam een 

realiteit wordt. De overheid kan de biobased economy niet maken, maar 

kan met actieve en gerichte inzet wel bijdragen aan de totstandkoming, 
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groei en ontwikkeling ervan. Dat is althans de aanname achter het ipbbe. 

In dit essay analyseren wij of en hoe dat gebeurd is en verbinden we daar 

lessen aan voor zowel het werken in dit soort innovatieve programma’s, 

als voor het evalueren van dergelijke inspanningen. 

In het najaar 2013 is een eerste beleidsevaluatie van het programma van 

start gegaan. Deze vertrekt vanuit een traditionele evaluatiemethodiek.  

Dat is een belangrijke stap in de verantwoording van de inspanningen  

en het leren van de aanpak. Tegelijkertijd is deze manier van monitoring 

en prestatiemeting beperkt van scope en lastig in lijn te brengen met de  

aanpak van het programma. Het programma heeft betrekking op een zich 

ontwikkelende sector, waarbij vooraf niet duidelijk is wat mogelijk is, wat 

nodig is, waar het heen beweegt en hoe dat precies zal gebeuren. Activiteiten 

zijn vooraf niet goed te voorspellen en causaliteit tussen de eigen inzet  

en de waargenomen opbrengsten is moeilijk scherp te maken. Dat is geen 

tekort van de methodiek, maar een mismatch van methode en onderwerp; 

de totstandkoming van de biobased economy en het programma ipbbe 

vereist daarom een andere dan de klassieke beleidsevaluatie.

Daar komt bij dat op dit moment in de ontwikkeling van het programma 

het doel van evalueren niet alleen is om verantwoording te leggen over 

wat er is gebeurd, maar vooral ook om lessen te trekken voor de nabije 

toekomst. Het gaat om wat het programma heeft gedaan én om volgende 

stappen. Deels is het dus zaak om de balans op te maken, maar daarnaast 

ligt de nadruk sterk op het bepalen van de handelingsopties voor de  

komende tijd. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de nsob  

daarom gevraagd een evaluatiemethode toe te passen, waarin de nadruk 

wordt gelegd op de specifieke benadering van het ipbbe, dus met veel oog 

voor de interactie van partijen en de dynamiek van onderop; met inzicht 

in de doorlopen stappen en strategische patronen daarin, maar ook met 

oog voor de volgende stappen en handelingsopties voor de toekomst. Dit 

essay vormt de weerslag van dat onderzoeksproces. Feitelijk onderzoeken 

we hier twee vragen: 

1.  Wat is een passende evaluatiemethodiek voor de netwerkaanpak van het  

Interdepartementaal Programma BioBased Economy? 

2.  Hoe zou de volgende fase van het programma eruit kunnen zien, gelet op  

de veranderende context en de aard van het programma?
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Leeswijzer

In voorliggend document geven wij weer welke verschillende evaluatie-

methoden in de bestuurskundige literatuur beschreven worden en matchen 

we die aan de specifieke werkwijze van het ipbbe. Daarbij geldt dat de wijze 

van evalueren sterk afhankelijk is van het beeld van overheidssturing dat 

wordt gehanteerd; de vraag hoe te evalueren is nauw verbonden met de 

vraag hoe men in het programma feitelijk gewerkt heeft. Wij onderscheiden 

vier verschillende sturingsstrategieën: het Public Administration-perspectief, 

het New Public Management-perspectief, het perspectief van Network 

Governance en het perspectief van Societal Resilience. Elk van de vier  

perspectieven gaat gepaard met een andere opvatting van hoe sturing 

werkt én wat daartoe zinvolle evaluatie behelst. In het eerste deel van het 

essay werken we dat element uit: welke strategieën voor sturing zijn te 

onderscheiden en hoe matchen bestaande evaluatiemethoden daarmee?

Vervolgens gaan we na hoe de werkwijze van het ipbbe te karakteriseren is 

in het perspectief van de sturingsstrategieën. Wij doen dit op basis van 

twee verschillende soorten gegevens. Ten eerste hebben wij een beleids-

analyse uitgevoerd. Aan de hand van relevante documenten over het ipbbe 

hebben wij een chronologische feitenreconstructie gemaakt. Daarin maken 

we inzichtelijk wat het ipbbe behelst. Daarnaast hebben wij een aantal 

gesprekken gevoerd met betrokken partijen, om meer inzicht te verkrijgen 

in het programma en de wijze waarop de activiteiten zijn uitgevoerd. De 

beleidsanalyse en de bevindingen uit de interviewronde zijn opgenomen 

in het separate bijlagendocument. In het laatste deel van dit essay gaan  

we in op de conclusies van onze evaluatie, waarbij we reflecteren op de 

strategie zoals we die hebben waargenomen, de resultaten die daarmee 

zijn behaald, en de betekenis daarvan voor de volgende stappen van het 

programma. 
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2 Vier perspectieven op  
overheidssturing

2.1  Waarde in maatschappelijke en private netwerken
In de literatuur over marktordening en overheidssturing staat vaak de dicho-

tomie van publiek en privaat centraal. Waarde wordt ofwel geproduceerd 

op en via markten, of via collectieve productie door overheden. Tegelijker-

tijd zijn er interacties tussen beide, bijvoorbeeld via hybride organisaties, 

overheidssteun voor marktpartijen, verschillende vormen van publiek-

private samenwerking of marktordening door de overheid. Daarnaast is  

er sprake van dynamiek in bepaalde taken; een tijd lang worden ze door 

de overheid uitgevoerd, waarna ze naar de markt worden gebracht in  

privatiseringsoperaties. En vaak geldt bovendien dat taken die nu bij de 

overheid liggen ooit van de markt en privaat waren. De kracht van de  

dichotomie is dat deze ordenend en onderscheidend werkt in het indelen 

van taken en vormen. 

Een belangrijke beperking is evenwel dat vanuit dit basisonderscheid, 

overheid en markt als grote blokken tegenover elkaar worden gezet. Er  

zijn bestaande markten, waar de overheid zich dient terug te trekken. 

Marktpartijen verenigen zich in overlegplatforms om met ‘de overheid’  

te praten, in vormen van georganiseerd overleg. De overheid spreekt ‘de 

sector’ aan, alsof het gaat om een eenheid aan belangen en perspectieven. 

Terwijl overheid en marktpartijen zeer divers zijn en er in hun onderlinge 

interactie allerlei variëteit is. Soms is het de overheid die trekt en duwt, maar 

tegelijkertijd is er een eigen beweging vanuit de markt. Kleine bedrijven 

hebben misschien weer andere belangen dan grote partijen, en innovatieve 

concepten hebben soms juist in volwassen markten in hun prille ontwik-

kelingsfase ondersteuning van de overheid nodig. Zo is de verhouding 

tussen markt en overheid, en de sturing van de markt, een ambivalent 

terrein waar de rol en houding van de overheid nooit vanzelfsprekend is.

De discussie over de rol van de overheid in de omgeving van de markt 

wordt belangrijk als het gaat om vragen waarin meer dan alleen private 

doelen aan de orde zijn, of waarin maatschappelijk relevante verdelingen 

in het spel zijn. “Nieuwe markten” en innovaties zijn een voorbeeld van 
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een dergelijk domein. De literatuur over innovatie en ondernemerschap 

leert dat een doorbraak nooit door de overheid komt, maar dat er wel vaak 

sprake is van een rol van de overheid bij die doorbraak. Vaak door in een 

vroege fase van de technologie het voortouw te nemen – en soms zelfs het 

eerste deel van de ontwikkeling te doen –, door op de markt bepaalde be-

scherming aan te brengen tegen de dan nog niet concurrerende bedrijfs-

modellen van prille nieuwe ideeën, of door regelgeving die verouderde of 

ingesleten bedrijfsmodellen ondersteunt langzaam af te bouwen. De over-

heid kan stimuleren, maar ook meer dwingend en begrenzend optreden. 

De overheid kan de markt mede maken, door het speelveld open te breken 

voor nieuwe partijen. Zo is de overheid bijvoorbeeld heel actief bij de in-

troductie van elektrisch rijden in een volgroeide en op interne verbranding 

gebouwde markt. De idee daarbij is dat in de eerste fase van de ontwikke-

ling de technologie van elektrisch rijden bescherming nodig heeft, om 

concurrentiekracht te ontwikkelen. Later groeit de technologie dan naar 

volwassenheid en kan de overheidssteun worden afgebouwd. Voor het 

onderwerp van de biobased economy gelden vergelijkbare afwegingen  

(zie de beleidsanalyse in het bijlagendocument). 

Er bestaat geen grote twijfel over het toekomstige concurrentievermogen 

van aanbieders van biobased producten. Tegelijkertijd gaat het om techno-

logie die vaak in de laatste fase van ontwikkeling is en daarmee nog niet 

helemaal rijp voor de markt. De productie is kleinschalig of moet in de 

praktijk nog uitontwikkeld worden. Dat kan alleen via introductie op de 

markt, maar daarvoor moet de markt wel open zijn. In veel gevallen gaat 

het daarbij om aanbod dat concurreert met ander, bestaand aanbod. Dat 

zijn vaak technologieën en verdienmodellen die al langer bestaan, waar-

van ontwikkelingskosten al lang zijn terugverdiend en schaalvoordelen 

zijn bereikt. En het gaat vaak om producten waaraan de consument ge-

wend is geraakt en die daarmee een voorsprong hebben op de nieuwe 

alternatieve productiewijzen en het aanbod dat daaruit voortkomt. Als 

laatste belangrijke punt geldt dat biobased technologie vaak gaat om aan-

bod van partijen die nu nog geen vaste plek op de markt hebben die ze 

betreden. Denk aan boerenbedrijven die zich in de energiesector melden. 

Zij maken geen deel uit van bestaande ketens en netwerken en het is niet 

vanzelfsprekend dat ze daar binnen komen. Deels heel pragmatisch, door-

dat ze niet weten waar die netwerken te vinden zijn. Deels ook vanuit 

strategische motieven, omdat gevestigde partijen belangen hebben bij het 

voor nieuwe invloeden gesloten houden van ‘hun’ markt. Daarnaast is er 

nog de kwestie dat als partijen uit tot voorheen niet verbonden delen van 
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de markt elkaar vinden, ze nog niet vanzelfsprekend met elkaar verder 

komen. Ze spreken letterlijk een andere taal, kennen elkaars gebruiken en 

manieren van werken niet, en hebben andere tijdlijnen en perspectieven 

waarmee ze rekenen. Zelfs als ze elkaar vinden en van goede wil zijn is 

het niet vanzelfsprekend dat ze samen verder komen. 

Voor al deze thema’s geldt dat de overheid ze niet kan oplossen voor par-

tijen, maar mogelijk wel kan ondersteunen en helpen. Waarbij meteen ook 

de vraag op tafel ligt welk soort hulp daadwerkelijk ‘helpt’ bij het onder-

steunen van een opkomende markt. Uiteindelijk gaat het toch om het  

bereiken van werkelijke marktwerking, om sectoren die draaien op intrin-

sieke motieven en eigen verdienmodellen, zonder afhankelijkheid van 

subsidies en positieve regelgeving. Tegelijkertijd zien we in bijvoorbeeld 

dossiers als duurzame energie, energiebesparing en elektrisch rijden dat 

zonder ferme overheidsmaatregelen de markt moeilijk los komt. Fiscale 

stimulering (bijvoorbeeld windenergie en elektrisch rijden) of ordenende 

regels (zoals in Duitsland, waar duurzame energie voorrang op het net 

krijgt en een bodemprijs gegarandeerd is) zorgen er voor dat de nieuwe 

markt groeit en competitief wordt. De vraag is steeds hoe de overheid in 

kan stappen zonder over te nemen. En hoe de markt gestimuleerd wordt, 

zonder dat het een pseudomarkt wordt die er alleen is omdat de overheid 

hem feitelijk simuleert.
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2.2  Dynamiek in overheidssturing en organisatie
De discussie over innovatie in netwerken is te plaatsen in een bredere 

discussie over de verschillende manieren van overheidssturing. Grofweg 

zijn sturingsvormen te schikken in een schema van vier kwadranten  

(zie figuur 1). 

Figuur 1  Perspectieven op overheidssturing.

De verticale as (tussen resultaten en randvoorwaarden) van het schema 

verwijst daarbij naar het accent in de inspanningen; waar ligt bij sturing 

de nadruk op? Ligt die op het leveren van voorgenomen publieke presta-

ties en het behalen van voldoende resultaten, of ligt de nadruk op het  

creëren van de benodigde randvoorwaarden? Natuurlijk gaat het er ook bij 

het formuleren van randvoorwaarden om dat de beoogde publieke waarde 

uiteindelijk gerealiseerd wordt. Echter, wie kijkt naar waar het accent ligt 

in de klassiekers van de bestuurskundige literatuur en de beleidsvoorstellen 

van decennia geleden ziet dat er amper aandacht is voor de complexe 

realiteit van uitvoering. Uitvoering en doelbereiking worden verondersteld, 

zonder expliciete aandacht voor de inspanningen die daarvoor nodig zijn. 

Uitvoering wordt opgevat als een a-politiek en technisch vraagstuk, waar-
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New Public 
Management

Allianties & 
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bij vaak wordt aangenomen dat wat de bedoeling is ook in uitvoering kan 

worden omgezet en tot de gewenste resultaten leidt – of waarbij niet 

wordt gekeken naar andere mogelijkheden dan uitvoering door de over-

heid. Nog steeds wordt de sturingsbenadering en de opvatting over beleid 

sterk gedomineerd door nadruk op de discussie over wat zou moeten, hoe 

het zou moeten zijn en wat bereikt zou moeten worden. Daarin domineren 

de randvoorwaarden en is er weinig aandacht voor hoe doelbereiking in 

concrete werkpraktijken gerealiseerd zou moeten worden.

De horizontale as (tussen overheid en samenleving) gaat over de betrokken-

heid van burgers of andere betrokkenen bij de realisatie van overheids-

doelen. Produceert de overheid publieke waarde alleen, of samen met an-

deren? Kan de overheid het zelf, of zijn anderen inherent onderdeel van de 

oplossing, zoals bijvoorbeeld in het streven naar duurzaamheid, innovatie, 

versterking van de kenniseconomie of in het uitbouwen van de valorisatie 

van kennis tot economische productie? De overheid kan de doelen zelf 

benoemen, maar beleidsrealisatie ontstaat pas als anderen het doen.  

De overheid kan ondersteunen, maar kan het niet zelf doen. Links in  

het schema vertrouwt de overheid eerder op zichzelf, rechts is er meer 

ruimte voor anderen en ontstaat meer noodzaak tot samenwerking. 

Vanuit deze twee assen ontstaat een schema van vier velden, die staan 

voor vier vormen van sturing. We zullen ze hier elk kort bespreken. 

Public Administration (linksonder) is het klassieke bestuurskundige perspec-

tief op overheidssturing. In 1922 beschreef Weber de overheid al als een 

bureaucratie waarin de taken duidelijk verdeeld zijn: de politiek formu-

leert beleid en de bureaucratie voert dit zonder belangen of persoonlijke 

voorkeuren uit. De ambtelijke dienst is principieel neutraal en volgt de 

politieke prioriteiten die het bestuur stelt. De organisatie van de over - 

heid wordt daarbij gekarakteriseerd door hiërarchische sturing, waarbij 

politieke ambities via beleid worden vertaald in regels, procedures en de 

inzet van middelen, die vervolgens zorgen voor maatschappelijk effect. 

In de jaren tachtig kwam de benadering van het New Public Management 

(linksboven) op. Vanuit dit perspectief bezien gaat het bij overheidssturing 

nu niet primair om het volgen van regels en/of om procedurele, zorgvuldige 

en democratisch gelegitimeerde formulering van doelen, maar om het op 

een efficiënte en klantgerichte manier leveren van prestaties. De nadruk 

komt te liggen op ‘delivery’, meetbare presentaties, begrotingen, output-
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legitimiteit en effectiviteit en efficiëntie. De organisatie van de overheid 

kenmerkt zich door een oriëntatie op resultaten en zakelijke afspraken 

over prestaties. Invulling geven aan sturing gaat dan primair om het  

maken van goede afspraken over inzet (input) en het in ruil daarvoor  

te verwachten resultaat (output). 

Hierna ontstond het beeld van Network Governance (rechtsboven) vanuit het 

idee van de netwerkende samenleving. Na een periode van grote nadruk 

op cijfers en prestatiemetingen, zagen we een ontwikkeling waarin er meer 

aandacht is voor integraliteit, samenwerking, netwerken en flexibiliteit. De 

overheid wordt voor het bereiken van doelen gedwongen om ‘naar buiten’ 

te gaan en aansluiting te zoeken bij wensen en initiatieven die in de maat-

schappij leven. Enerzijds omdat interactie bijdraagt aan de legitimiteit van 

besluiten, maar anderzijds ook vanuit de ervaring dat een belangrijk deel 

van de doelen van de overheid niet zonder vergaande interactie met maat-

schappelijke partijen bereikt kan worden. De actoren in het netwerk be-

treffen vooral georganiseerde netwerken van koepels, overlegorganen en 

andere organisaties zoals coöperaties, die samenwerkingsverbanden vast-

leggen in akkoorden, convenanten en allianties. De organisatie van de 

overheid kenmerkt zich zo bezien door verbondenheid, afhankelijkheid en 

verwevenheid met het bredere netwerk. Publieke doelen worden niet gere-

aliseerd vanuit de eigen organisatie, maar in coproductie vanuit bredere 

arrangementen waarin naast de overheid ook anderen participeren.

Tegenwoordig wordt er meer gepleit voor een overheid die loslaat en burgers 

publieke waarde laat creëren. In de theorie wordt naar dit fenomeen ver-

wezen als overheidssturing in termen van Societal Resilience (rechtsonder), 

maatschappelijke veerkracht. Sturing krijgt vorm in een context van een 

autonome beweging van onderop, met praktijken van maatschappelijke 

zelforganisatie, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap. De ini-

tiatieven die van ‘onderop’ komen zijn ongeorganiseerde netwerken; ze 

zijn ongestructureerd en (nog) zonder vaste vorm. Daar past een sturings-

perspectief bij dat niet alleen de nodige ruimte maakt voor lokale initiatie-

ven, maar dat zich inricht naar deze dynamiek van onderop. Overheids-

sturing is dan een zaak van ruimte laten voor maatschappelijke variëteit, 

beweging van onderop, deze ontwikkelingen mogelijk ondersteunen, en  

op plaatsen waar de dynamiek onwenselijk is deze bijsturen of stoppen 

– vanuit het besef dat daartoe niet altijd duidelijke mogelijkheden zijn. 

Deze vormen van zelforganisatie verhouden zich op een ingewikkelde 
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manier ten opzichte van de overheid. De overheid moet adaptief en res-

ponsief omgaan met deze initiatieven, signaleren wat er gebeurt en daar-

op inspelen, belemmeringen wegnemen en hefbomen creëren terwijl de 

overheidsorganisatie daar niet altijd de ruimte voor laat.

Overheidssturing vindt in onze tijd – in de context van de netwerksamen-

leving – steeds meer plaats in de rechterkant van het schema. Deels 

rechtsboven, waar de overheid probeert om in allianties en samenwer-

kingsverbanden met anderen publieke waarde te realiseren. Maar ook 

rechtsonder, waar anderen op eigen initiatief in beweging komen en zelf 

publieke waarde realiseren – zonder directe overheidsbetrokkenheid. Het 

gaat echter te ver om te stellen dat de overheid van links naar rechts be-

weegt en de bestaande vormen achterlaat. De overheid gaat op sommige 

beleidsterreinen aan de slag met en via het netwerk, of trekt zich zelfs 

terug, maar op andere terreinen wordt publieke waarde onverminderd 

door de overheid zelf geproduceerd of stelt de overheid in ieder geval  

heldere grenzen. Het overzien van de keuzemogelijkheden en het daad-

werkelijk kiezen voor een passende rol en instrumentarium wordt daar-

mee de grootste uitdaging voor de overheid.

Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de overheid zich organiseert; 

waar de overheid samen met anderen produceert is het nodig om de eigen 

kokers en ‘indeling’ meer aan te passen aan de buitenwereld. Naarmate 

overheidssturing meer richting het midden en het rechterdeel van het 

schema verschuift wordt het meer nodig om aan te sluiten bij de aard, 

vorm en ‘indeling’ van de samenleving. De overheid kan steeds minder 

zijn eigen vorm en agenda opleggen aan de omgeving, maar moet zich 

meer vormen naar de contouren van het veld waarin men opereert. De 

oplossing wordt niet integraal naar buiten gebracht, maar de overheid gaat 

op zoek naar de manier waarop de burger het vraagstuk beleeft en past de 

eigen organisatie daarop aan. Beleid wordt daarmee steeds meer een in-

teractieve inspanning, van de overheid maar met anderen (in plaats van 

voor anderen). Beleidsrealisatie is hier afhankelijk van het vermogen van 

de overheid om verbindingen te maken met andere partijen, ze te commit-

teren aan gedeelde doelen. De nieuwe focus op samenwerking zorgt er 

tevens voor dat de overheid nieuwe sturingsconcepten ontwikkelt zoals 

netwerksturing, waarbij minder het strak managen van beleidsvorming  

en uitvoering centraal staat en meer het managen van interacties tussen 

partijen.
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2.3  Verschillende perspectieven op sturing en evaluatie
Overheidssturing kan op verschillende manieren invulling krijgen. De  

kern van de in de paragrafen hiervoor beschreven ontwikkeling is niet  

dat sturing zich richting netwerksturing “verplaatst”, maar dat er sprake is 

van gemengde vormen van sturing; sturingsvormen volgen elkaar niet op, 

maar stapelen zich op. Het is als met sedimentatie, waarbij verschillende 

aardlagen samen de structuur van de bodem vormen. De ontwikkeling die 

wij beschrijven is dat netwerksturing voor een aantal dossiers een steeds 

“dikkere” laag vormt, terwijl de rechtsstatelijkheid en de inkadering in 

prestatiesturing onverminderd aan de orde is. Sturen in netwerken vindt 

plaats in de context van principes van rechtmatigheid, goed bestuur, 

rechtsgelijkheid en publieke verantwoording. En daarnaast ook vanuit een 

organisatiecontext die veel waarde hecht aan het realiseren van meetbare 

prestaties, waarin producten en outputs belangrijke “tellers” zijn voor de 

in convenanten en beleidsnota’s benoemde prestaties.

Sturen in netwerken gaat dus over het sturen volgens de principes van het 

rechterdeel van figuur 1, maar dat gebeurt vanuit de context van het linker-

deel. Die delen liggen over elkaar in concrete sturingspraktijken, waarbij 

de zoektocht in de praktijk is om daarin de balans te vinden; er zijn veel 

voorbeelden van pogingen tot het werken in netwerken die uiteindelijk 

vastlopen in interne protocollen en beleidsregels die de dynamiek van het 

netwerk niet goed kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld omdat de prestaties die 

het netwerk moet “leveren” te strak worden geformuleerd en vervolgens 

dwingend worden, terwijl de innovatie in het netwerk nog niet uitgekris-

talliseerd is en wat er precies geleverd gaat worden nog niet helder is.  

Of denk aan voorbeelden waarin de overheid marktpartijen wil onder-

steunen, vanuit de idee dat dat de ontwikkeling in het netwerk echt  

verder brengt, maar de ondersteuning alleen plaats kan vinden vanuit een 

formele aanbestedingsprocedure. Begrijpelijk, want anders dreigt willekeur, 

oneerlijke concurrentie en procedures vanwege staatssteun; maar ook 

improductief, want het verlengt de procedure en het gaat vaak om innova-

ties die niet goed in een aanbesteding zijn te vangen. Of waarbij de open 

aanbesteding zelfs het bedrijfsbelang van de ondernemer kan schaden, 

omdat het een deel van zijn bijna-uitontwikkelde innovatie prijs geeft. Het 

zijn voorbeelden van een overheid die mee wil bewegen in de dynamiek 

van het netwerk, maar daarin gebonden is aan de principes van “links-

onder” (rechtszekerheid, rechtsgelijkheid) en “linksboven” (prestatiesturing,  

procedurele logica). Het pleidooi is niet om de waarden van die twee  

kwadranten overboord te gooien, maar juist om ze opnieuw te verbinden 
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op een manier die past in de logica van het netwerk. En waarbij het ook 

gaat om timing en het vermogen om gaandeweg het proces, als het net-

werk stolt en meer vaste vorm krijgt, die accenten te verleggen en de inzet 

weer meer in te bedden in het traditionele instrumentarium. 

Sturing en de biobased economy: balanceren tussen netwerk en instituties

Overheidssturing in het domein van de biobased economy heeft veel eigen-

schappen van de rechterzijde van het schema. Het gaat om een overheids-

interventie in een markt die bestaat uit partijen waarover de overheid 

anders dan via directe regels en kaders geen hiërarchische controle heeft. 

Of partijen meegaan in de richting die de overheidsdoelen beogen is aan 

henzelf. Ze komen pas in beweging als ze daartoe intrinsiek gemotiveerd 

zijn, als ze er zelf het nut van inzien. Andersom geldt dat ze ook buiten de 

overheidssturing om zelf een agenda hebben en eigen plannen uitrollen. 

Ze sluiten allianties, gaan samenwerkingsverbanden aan, of houden  

bepaalde ontwikkelingen tegen. Ze wachten de overheidssturing niet af, 

maar zijn zelf in beweging. Sturing is in die context een combinatie van 

richting geven en volgen; kaders stellen, maar deels ook handelen in en 

naar de kaders die opkomen vanuit de markt en de gemeenschap zelf. 

Een tweede eigenschap van de biobased economy die hier relevant is, is 

dat het gaat om een opkomende technologie. Er zijn allerlei biobased ini-

tiatieven, maar er is nog geen sprake van een ontwikkelde en volwassen 

markt. Dat betekent dat er nog weinig platforms zijn waarop biobased 

partijen elkaar ontmoeten, er nog weinig gedeelde standaarden zijn en de 

interactie binnen het speelveld nog niet uitgekristalliseerd is. Sterker nog, 

het is de vraag of er wel sprake is van een afgestemd beeld van wat het 

speelveld is. Partijen weten niet goed wie er nog meer actief zijn, wat er 

elders gebeurt en waar ze elkaar kunnen treffen. Veel van wat we netwerken 

noemen zijn gestructureerde en enigszins gestolde verbanden, die zich 

over de tijd hebben gevormd. Deels omdat dat is hoe relaties verlopen  

– daarin ontstaat op termijn enige structuur en institutionalisering – en 

deels omdat structurering en institutionalisering kan helpen om bepaalde 

gedeelde belangen van partijen te bewaken. Voor de overheid geeft dat 

overzicht en is het tot op zekere hoogte ook gemakkelijk, want het geeft 

het netwerk een gezicht, een adres, een telefoonnummer en een agenda 

waarop kan worden ingespeeld. Met het netwerk valt te praten, zowel let-

terlijk als figuurlijk. Voor het soort netwerk dat het programma biobased 

economy aanspreekt geldt dat niet, of in ieder geval anders. Daar is geen 

sprake van een uitgekristalliseerd netwerk, maar is het netwerk juist in 



18 Vorm geven aan inhoud

ontwikkeling. Partijen zijn verspreid over de kaart, in allerlei verschillende 

sectoren en gebieden, die elkaar niet of nauwelijks ontmoeten. Het is een 

subthema van iets anders, of een zijspoor van een ontwikkeling elders. 

Een bijproduct van een primair proces of een experiment dat ergens wordt 

ondernomen. En voor sommige partijen is het de hoofdactiviteit, maar die 

partijen zijn zelden al groot en stevig. Sturing in dit type netwerk heeft 

elementen van “rechtsboven” en “rechtsonder”. De overheid is voor de 

relatie van de eigen doelen, de afgesproken ambities rond biobased  

economy, afhankelijk van dynamiek in de markt. Om die te beïnvloeden 

moet de overheid tot betekenisvolle relaties met partijen buiten zien te 

komen, die deels lopen via de min of meer georganiseerde netwerken (of 

tot georganiseerde netwerken leiden), maar ook voortkomen uit partijen 

die juist niet georganiseerd, in beeld en verbonden zijn. 

Zo is sturen in het domein van biobased economy, bedoeld om de beleids-

ambities te realiseren, vooral het zoeken naar een manier om te opereren 

aan de rechterkant van het schema – vanuit de context van het linkerdeel. 

Althans, dat is de aanpak die vanuit het vraagstuk bezien het meest voor 

de hand ligt. Daarbij komen we bij de derde voor deze evaluatie belang-

rijke vaststelling, namelijk dat tijdens dit organisch zoekproces rekening 

moet worden gehouden met het gegeven dat het bestaande repertoire van 

de meeste overheidsorganisaties vooral uit de linkerzijde van het schema 

voortkomt. De velden van Public Administration en New Public Management 

zijn in overheidsorganisaties de dominante velden. In ieder geval in het 

merendeel van de procedures, regels, verantwoordingsmechanismen en 

informele ‘rules of the game’. De opgave is er dan in gelegen om het han-

delingsrepertoire van de rechterzijde van het schema te verbinden met de 

linkerkant van het schema. Hoe heeft die wisselwerking tussen interne 

mechanismen van hiërarchie en institutionele regels enerzijds en de  

externe dynamiek van het emergente netwerk buiten zich ontwikkeld?  

En welke lessen zijn daar uit te trekken?
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3 Evalueren vanuit vier  
perspectieven

3.1  Evalueren volgens de Public Administration-benadering: legaliteit 
De Public Administration-benadering is gebaseerd op studies van Woodrow 

Wilson1 en Max Weber2 en stelt de duidelijke scheiding tussen politiek en 

ambtelijke dienst centraal. De politiek heeft het primaat bij de vaststelling 

van publieke belangen. Democratische legitimiteit is gebaseerd op poli-

tieke gezagsdragers die de koers van het openbaar bestuur vastleggen. De 

ambtenaren zijn loyaal aan de politiek. Het grondbeginsel in deze benade-

ring is die van politieke verantwoordelijkheid en ambtelijke loyaliteit. In deze 

klassieke benadering staan de politiek-ambtelijke verhoudingen in het 

teken van hiërarchie en dienstbaarheid. De invulling van de overheids-

sturing is in deze benadering primair een zaak van toedelen van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Politieke verantwoording heeft 

vooral betrekking op de vraag of regels en procedures voldoende zijn nage-

leefd bij het nastreven van de vastgelegde doelen en middelen. Vervolgens 

is deze benadering sterk ingebed in de idee van het Rechtsstaat-model van 

bestuur; het handelen van de overheid en het politiek bestuur zijn ingebed 

in een krachtig ontwikkeld stelsel van wetten en regels. Handelen is mo-

gelijk binnen dit stelsel en deels bestaat het handelen van het bestuur uit 

het aanpassen van het stelsel. Toets van bestuur en beleid is zowel inhou-

delijk, of het past bij democratische voorkeuren, maar ook procedureel, 

dus of het past binnen de kaders van de wetten en regels. 

Het evalueren is volgens de Public Administration-benadering daarom 

sterk gericht op rechtmatigheid, rechtsgelijkheid en legitimiteit van over-

heidshandelen. Het gaat om de vraag of het politieke primaat en de kaders 

van wetten, regels en de procedures voor eventuele aanpassing en invulling 

goed gevolgd zijn. Inhoudelijke vragen – werkt het beleid, is het in over-

eenstemming met wat volgens de deskundigen passend is – zijn in dat 

opzicht secundair; beleid is goed als het op de juiste wijze tot stand komt, 

procedureel goed is ingebed, het politieke primaat geborgd is, politieke 

verantwoording plaatsvindt en als er ruimte is voor tegenspraak en  

tegenwicht. 
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Binnen dit paradigma wordt getoetst of wordt voldaan aan regels, richtlijnen 

en normen van behoorlijk bestuur. De kern binnen dit paradigma is dat 

(wettelijke) randvoorwaarden zijn vastgelegd waaraan de overheid moet 

voldoen. De evaluatie is gericht op in hoeverre er voldaan wordt aan taken 

en verantwoordelijkheden, zoals deze in de wet zijn opgenomen met  

betrekking tot overheidshandelen. Kortom, er dient voor het overheids-

optreden een wettelijke grondslag te zijn, ook wel het legaliteitsbeginsel 

genoemd. Naast het legaliteitsbeginsel worden andere belangrijke begin-

selen binnen dit paradigma onderscheiden: rechtszekerheid, het bevorde-

ren van actieve informatieverwerking, direct aanspreken op resultaat en 

zichtbaar zorgvuldig doorlopen van geldende procedures.3 Zo heeft ieder 

ministerie een informatieplicht. Ministeries moeten kunnen aantonen dat 

de bedrijfsvoering van het departement op orde is.4 Hierdoor wordt voor 

de Tweede Kamer inzichtelijk gemaakt in hoeverre publiek geld op een 

juiste en zorgvuldige manier wordt besteed. Een ander beginsel is die van 

moraliteit. Moraliteit gaat in dit geval over de ambtelijke organisatie en het 

waarborgen van neutraliteit, ervan uitgaande dat een ambtenaar tracht 

naar alle eerlijkheid te handelen. 

In de evaluatie gaat het vooral om het toetsen van rechtmatigheid. Recht-

matigheid gaat in op de vraag of de gangbare procedures tot beleid gevolgd 

zijn en of er transparantie is van overheidshandelen. Zo worden ministe-

ries getoetst aan normen, zoals financieel beheer, materieel beheer, geen 

budgetoverschrijding, het bijhouden van administraties en transparantie 

van (financiële) informatie. De betreffende bewindspersonen dienen ver-

volgens verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer. 

3.2  Evalueren volgens de Publiek Management benadering: prestaties
In de Public Management-benadering staat niet zozeer de rechtmatigheid, 

maar de opbrengst van sturing centraal; de vraag is niet primair of het 

procedureel goed is, maar of het werkt – in die zin staan de afgesproken 

opbrengsten binnen het performance management van overheidsinstan-

ties centraal5, waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat de overheid 

als een bedrijf gestuurd dient te worden. Vanuit dit perspectief bezien gaat 

het bij overheidssturing om het op een efficiënte en effectieve manier  

leveren van output.6 De meer bedrijfseconomische oriëntatie zorgt ervoor 

dat de nadruk komt te liggen op prestatietargets, deregulering, efficiency-

verhoging, samenwerking met private partijen en ruimte geven aan de 

markt. Invulling geven aan sturing gaat dan primair om het maken van 

goede afspraken over inzet (input) en het leveren van het afgesproken 
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resultaat (output). Politieke verantwoording gaat daarbij over de vraag of 

ambities zijn gerealiseerd binnen de afgesproken kaders. 

Beleidsevaluatie gaat vanuit de Public Management-benadering om de 

beoordeling van waargenomen inhoud, processen of effecten van een  

beleid aan de hand van bepaalde criteria.7 Uitgangspunt bij het evalueren 

volgens deze benadering is dat een overheidsorganisatie prestaties beoogt 

te leveren die gebaseerd zijn op zogenoemde prestatie-indicatoren. Het crite-

rium om overheidsinstanties te beoordelen is dan de performance.8 Van te 

voren worden doelstellingen geformuleerd, die vervolgens worden ge-

kwantificeerd en meetbaar worden gemaakt door indicatoren op te stellen 

en te beoordelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat gestuurd kan worden 

op resultaten die gekoppeld zijn aan prestaties en effecten. De beoordeling 

vindt plaats op resultaat. Het resultaat vloeit voort uit de realisatie van 

overeengekomen of afgesproken prestaties. Het gaat niet alleen om een 

prestatie, de output, maar ook om het effect, de outcome. 

Het evaluatiemodel wordt idealiter vormgegeven via het proces van input-

throughput-output en outcome. Input van overheden gaat over de vraag in 

hoeverre de beleidsmaatregel bijdraagt aan het realiseren van de doel-

stelling. Hierbij kan gedacht worden aan middelen waar een overheids-

instantie gebruik van maakt in het proces, zoals de hoeveelheid financiële 

inspanning of fysieke inspanning die nodig is voor het leveren van een 

dienst. Bij throughput worden activiteiten ondernomen om tot het gewenste 

eindresultaat te komen. Uiteindelijk leidt dit tot een zekere output en  

outcome. Output betreft het aantal producten dat is opgeleverd. Outcome 

betreft het uiteindelijke effect van de inspanning.9 

Binnen het Public Management-paradigma gaat het evalueren om de ana-

lyse van doelrealisatie, de analyse van de doeltreffendheid van beleid, en de 

analyse van de doelmatigheid van effecten en prestaties10. Bij doelrealisatie 

wordt in kaart gebracht wat na de invoering van het beleid de feitelijke 

situatie is. Deze ontstane situatie wordt vergeleken met de doelstellingen 

van het beleid (de beoogde maatschappelijke prestatie). Een causaal ver-

band tussen de prestaties van de overheid en de mate waarin effecten 

worden behaald worden niet achterhaald. Doelmatigheid gaat over de vraag 

of effecten of prestaties door toedoen van de betreffende beleidsmaatregel 

niet met de inzet van minder middelen gerealiseerd hadden kunnen wor-

den, dan wel of niet meer effecten verwezenlijkt hadden kunnen worden 

door inzet van dezelfde middelen. Doeltreffendheid gaat over de vraag in 
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hoeverre dankzij het beleid vanuit de overheid de gewenste beleidsresul-

taten worden bereikt. Deze beleidsresultaten kunnen zowel prestaties, 

output, als de gerealiseerde effecten, outcome, zijn. 

Beleidsevaluatie binnen dit paradigma kan op verschillende fasen in de 

beleidscyclus plaatsvinden. In de klassieke variant vindt evaluatie veelal 

ex post plaats, resultaten en effecten van een beleidsprogramma worden 

achteraf beoordeeld. Ex ante heeft betrekking op het evalueren vooraf-

gaand aan het besluitvormingsproces. Hierbij wordt in kaart gebracht wat 

de gewenste of ongewenste gevolgen zijn van beleid, project of maatregel.

3.3  Evalueren volgens de Network Governance benadering: interactie
In de Network Governance-benadering is meer aandacht voor partijen 

buiten de eigen overheidsorganisatie. Een netwerk ontstaat wanneer ver-

schillende partijen relaties met elkaar aangaan en geen van de betrokken 

actoren genoeg macht heeft om zijn of haar wil op te leggen aan andere 

partijen binnen het netwerk.11 Door deze afhankelijkheid tussen publieke, 

private en maatschappelijke actoren wordt de overheid voor het bereiken 

van doelen gedwongen om ‘naar buiten’ te gaan en samen te werken met 

publieke, private en maatschappelijke partijen. Vanuit dit perspectief  

bezien geeft de rijksoverheid samen met andere overheden, private en 

maatschappelijke partijen invulling aan publieke belangen. Een beleids-

netwerk wordt dan ook gevormd door de sociale relaties tussen wederzijds 

afhankelijke actoren, die zich formeren rondom een beleidsonderwerp en 

in stand worden gehouden door het netwerk.12 Binnen dit netwerk is er  

de mogelijkheid om te sturen om zo het functioneren van het netwerk te 

bevorderen en te komen tot een gezamenlijke oplossing. Vanuit de inter-

actie met andere partijen wordt bijgedragen aan de legitimiteit van beslui-

ten. In deze netwerkbenadering heeft de overheid dan ook haar monopolie 

verloren en wordt beleid opgevat als een coproductie van meerdere actoren 

die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn voor de realisering van hun 

doelstellingen. Netwerken kunnen worden omschreven als min of meer 

stabiele patronen van sociale relaties tussen van elkaar afhankelijke actoren, 

zowel publieke, private als maatschappelijke actoren, die zich vormen 

rondom een beleidsprogramma.13

Beleidsprocessen binnen een netwerkomgeving hebben een doelzoekend 

karakter, waardoor oorspronkelijke doelen van de initiator te globaal zijn 

om te evalueren. Het beleidsprogramma kan dan ook niet geïsoleerd worden 

beschouwd van de ontwikkelingen in de omgeving. Onverwachte gebeurte-



Naar een ge(s)laagde strategie   Een evaluatie van het ipbbe 23

nissen, politieke veranderingen, persoonlijke bewegingen, technologische 

veranderingen, intersectorale interacties kunnen van invloed zijn op de 

uitkomsten van het programma. Netwerken boeken voortgang door  

middel van doelvervlechting waarbij doelen van partijen aan elkaar worden 

gekoppeld, zodat zij kunnen deelnemen. Dat gebeurt deels bij aanvang, 

bijvoorbeeld door de ondertekening van een akkoord, maar ook tijdens het 

proces. Deels als nieuwe partijen zich aandienen, maar ook als gaandeweg 

het proces nieuwe ontwikkelingen zich voordoen of partijen ‘ontdekken’ 

wat ze samen kunnen bereiken. Op dezelfde wijze is de inzet slechts ge-

deeltelijk vooraf te bepalen; partijen brengen bijvoorbeeld kennis en hulp-

bronnen in, maar tijdens het proces kan blijken dat maar aan een bepaald 

deel daarvan écht behoefte is. Of dat bepaalde kennis en expertise nog 

nodig is, omdat de doelen gaandeweg veranderen en partijen ontdekken 

welke beperkingen er zijn. 

Cruciaal in netwerken is de kwaliteit van de interactie.14 Doelen zijn niet 

vanzelfsprekend aan elkaar gekoppeld, die koppelingen ontstaan door 

actieve inzet van partijen – en vaak personen. Partijen moeten elkaar  

‘vinden’ in gesprekken, bijeenkomsten, of in onderhandelingsprocessen. 

Ze moeten de gedeelde belangen opzoeken, maar ook een aantal van hun 

oorspronkelijke voorkeuren of wensen opgeven. En dat alles niet alleen 

voorafgaand aan het proces, maar vooral ook gaandeweg. Door anderen 

het podium te gunnen, successen te delen, verliezen niet op elkaar af te 

wentelen, in gesprek te blijven, en zo de onderlinge relatie ook duurzaam 

in stand te houden. Door andere partijen aan te sluiten bij de eigen doel-

stelling wordt een win-win situatie gecreëerd.15 Doelvervlechting is niet 

iets wat vanzelf ontstaat. Vaak heeft het te maken met dat partijen elkaar 

iets gunnen, bijvoorbeeld ‘quick wins’ die gehaald worden. Niet door deze 

‘quick wins’ zelf te claimen, maar juist door een andere partij de quick 

wins te ‘gunnen’ krijgen partijen het gevoel gewaardeerd te worden. Goed 

management in een netwerk draagt dan ook bij aan het stimuleren van 

interactie tussen partijen.16

Vanwege het voortschrijdende en interactieve karakter van processen in 

netwerken is het lastig om daarvoor een eenduidig evaluatiekader te be-

noemen. Waar bij de voorgaande twee perspectieven in ieder geval een 

enkelvoudige actor aan te wijzen is waarvan de effectiviteit, rechtmatig-

heid of consistentie in het handelen te meten is, is hier juist de grilligheid 

en de onvoorspelbaarheid van de veelheid aan partijen de kern. In de  

literatuur wordt een aantal factoren genoemd voor het beoordelen van 
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uitkomsten van netwerken17. Die criteria “zijn” niet direct de prestatie van 

het netwerk, maar vormen een indicator voor wat er in het netwerk is 

gebeurd. Zo gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin stakeholders hebben 

bijgedragen aan de versterking van het netwerk18, in hoeverre de resultaten 

toekomstbestendig zijn19 en in hoeverre conflicten binnen het netwerk zijn 

opgelost20. 

3.4  Evalueren volgens het perspectief van Societal Resilience: adaptiviteit
Een onderscheidend thema van de Societal Resilience benadering met 

“gewone” netwerksturing, is dat hier sprake is van een beweging van  

onderop – van buiten de overheid. Het is niet de overheid die een netwerk 

van actoren bijeen brengt, maar er zijn actoren buiten de overheid die in 

beweging komen en waartoe de overheid zich vervolgens moet verhouden. 

Of waaraan de overheid wil bijdragen, zonder dat in die bijdrage de eigen 

kracht ervan wordt ondermijnd. Het is – paradoxaal uitgedrukt – het sturen 

van zelfsturing, of het organiseren van zelforganisatie. De vraag is dan wat 

de activiteiten van de overheid in dat zelforganiserende en zelfsturende 

netwerk van partijen – groot of klein, bekend of onbekend, formeel of  

informeel – opbrengen. 

Adaptief vermogen speelt hierin een sleutelrol: is de overheid goed of vol-

doende in staat om in te spelen op wat zich in het netwerk aandient – 

door het te benutten voor eigen doelen, het bij te sturen, het productief te 

houden en te versterken.21 Dat betekent dat het moeilijk is om effectiviteit 

te koppelen aan een vooraf benoemde doelstelling. De effectiviteit van 

sturing is hier vooral ook het omgaan met wat er buiten gebeurt. Dat 

wordt weliswaar verbonden aan eigen interne doelen, dat is uiteindelijk 

altijd het principe van overheidssturing, maar daarmee blijft de overheid 

nog steeds afhankelijk van wat anderen ondernemen. Om de prestaties 

van de overheid in een zelfsturend en zelforganiserend netwerk te beoor-

delen kunnen vier verschillende aspecten van het adaptief vermogen  

worden bestudeerd: reflexity, resilience, responsiveness en revitalizing.22

De aanwezigheid van een netwerk met verschillende betrokken partijen 

heeft als onvermijdelijk gevolg dat er verschillende interpretaties zijn over 

de wijze waarop gehandeld dient te worden. Reflexity betreft het vermogen 

om met deze variëteit aan verschillende perspectieven om te gaan. Daar-

voor is het van belang om gedurende het proces continue aandacht te 

hebben voor welk perspectief dominant is en daar vervolgens op in te  
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spelen. Dat kan bijvoorbeeld door anderen te verleiden het dominante 

frame over te nemen, de verschillende frames met elkaar te verbinden of 

een compromis te sluiten zodat er een frame ontstaat dat van betekenis is 

voor alle betrokken partijen. 

De omstandigheden waarin geacteerd wordt veranderen echter in de loop 

der tijd, waardoor responsiveness en resilience essentiële vermogens zijn. 

Responsiveness is het vermogen om effectief te reageren op veranderende 

omstandigheden van buitenaf. Hierbij is het van belang om een zekere 

sensitiviteit voor tijd en timing te ontwikkelen, zodat er gevoel verkregen 

wordt voor wanneer het meest geschikte moment is om een bepaalde 

handeling te verrichten. Naast responsiveness is ook resilience van belang, 

het vermogen om indien de omstandigheden daarom vragen het eigen 

handelingsrepertoire veerkrachtig aan te passen. Voor dit vermogen is het 

nodig om aandacht te hebben voor signalen die van invloed kunnen zijn 

op toekomstige ontwikkelingen in het proces, en om over de institutionele 

ruimte te beschikken om zich daadwerkelijk aan de nieuwe situatie aan te 

kunnen passen. 

De mogelijkheid bestaat dat een proces waarbij verschillende actoren be-

trokken zijn op een gegeven moment stagneert. Partijen komen er bijvoor-

beeld onderling niet uit doordat ze elkaar niet kunnen vinden, geen ge-

meenschappelijk belang hebben, conflicten zijn geëscaleerd of bepaalde 

actoren zijn buitengesloten. Het kan daarbij nuttig zijn als een derde partij 

bijdraagt om het proces verder te brengen, gebruik makend van revitalizing, 

het vermogen om blokkades in het proces te herkennen en op te heffen. 

Dat kan gaan om belemmeringen voor het systeem om hetzelfde te blijven 

doen, maar ook om belemmeringen om tot iets nieuws te komen.

Reflexivity Het vermogen om met de variëteit aan verschillende  
perspectieven om te gaan door gedurende het proces 
continue aandacht te hebben voor welk perspectief  
dominant is en daar vervolgens op in te spelen.

Responsiveness Het vermogen om effectief te reageren op veranderende 
omstandigheden van buitenaf.

Resilience Het vermogen om indien de omstandigheden daarom 
vragen het eigen handelingsrepertoire flexibel aan te 
passen.

Revitalizing Het vermogen om blokkades in het proces te herkennen 
en op te heffen. 
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Het evalueren van het adaptief vermogen betreft het bestuderen van de 

mate waarin er sprake is geweest van reflexity, resilience, responsiveness  

en revitalizing. Vanwege het dynamische en flexibele karakter is het van 

belang om te bezien of en op welke wijze er ruimte is gecreëerd om te 

experimenteren en te improviseren, zodat kan worden ingespeeld op de 

steeds veranderende opvattingen en omstandigheden. Binnen die ruimte 

kunnen dan acties worden ondernomen door gewoon aan de slag te gaan, 

desnoods om de beleidskaders heen indien de situatie erom vraagt, en  

zo als katalysator op te treden om de grote beweging aan te jagen en de 

dynamiek van het proces te versterken. 
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4 Evaluatie van het ipbbe als  
veerkrachtig netwerk

4.1  ipbbe: Evalueren op netwerkvorming
In het Network Governance-paradigma kenmerkt de organisatie van de 

overheid zich door verbondenheid en verwevenheid met het bredere  

netwerk. De focus op samenwerking stelt de interactie en relatie van de 

overheid met andere partijen centraal. Bij netwerksturing wordt de sturing 

geopend voor inbreng van anderen, in de vorm van meepraten en mee-

denken maar ook in meedoen. Nog steeds vanuit de overheid geredeneerd, 

maar steeds meer in samenwerking met actoren binnen en buiten de 

overheid, met aandacht voor het managen van deze interacties. Beleids-

processen binnen een netwerkomgeving hebben daarom steeds vaker een 

doelzoekend karakter, waardoor oorspronkelijke doelen van de initiator te 

globaal zijn om te evalueren. Doelvervlechting kan een hulpmiddel zijn 

om de kwaliteit van de interactie tussen de verschillende partijen binnen 

het netwerk te beoordelen. Door middel van doelvervlechting kunnen de 

eigen doelen gekoppeld worden aan de doelen van andere partijen wat  

er toe leidt dat er een gemeenschappelijk belang ontstaat. De kwaliteit  

van de interactie is dan een belangrijke maat voor de beoordeling van het 

interactieproces. Wanneer een partij erin slaagt om de eigen doelstelling 

door middel van interactie te koppelen aan andere partijen dan zal dit ten 

goede komen aan het uiteindelijke resultaat in het netwerk.23

Relevante aspecten uit de beleidsanalyse zijn vanuit dit perspectief:

De transitie biobased economy realiseren door het stellen van doelen en 

de monitoring ervan, door het creëren van maatschappelijk draagvlak, het 

scheppen van goede marktcondities, het ontwikkelen en vermarkten van 

kennis en het bevorderen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor-

waarde voor een dergelijke overheidsrol is sterke samenwerking binnen de 

overheid en samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s. 

De stuurgroep Biobased economy onder voorzitterschap van ez heeft in de 

implementatie van de overheidsvisie op de biobased economy een regis-
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serende rol. Het Platform Groene Grondstoffen is hierbij aangesloten, 

evenals de andere departementen alsook vertegenwoordigers van bedrijfs-

leven en kennisinstellingen.

In nauwe samenwerking met de betrokken ministeries zal gewerkt wor-

den aan de totstandkoming en de uitwerking van strategische agenda’s. 

Besluitvorming over deze strategische agenda’s zal via de bestaande  

interdepartementale structuren worden vastgesteld. Daarnaast is er een 

wetenschappelijk comité opgericht om de samenhang in onderzoek te 

verbeteren, alsook de communicatie met de kennisinstellingen.

Het ipbbe neemt de coördinatie- en regiefunctie binnen de overheid op het 

terrein van biomassa over de gehele waardeketen op zich, met behoud van 

politieke verantwoordelijkheid van de betrokken ministers. Innovatie in de 

biobased economy is gebaseerd op een hechte alliantie tussen het bedrijfs-

leven, wetenschap en overheid met een intensieve maatschappelijke dialoog.

Een belangrijk uitgangspunt bij de aanpak van de interdepartementale 

samenwerking biobased economy is ‘een echt partnerschap’, waaronder 

wordt verstaan dat er sprake is van een professionele samenwerking tus-

sen bedrijfsleven, overheid en wetenschap en een constructieve dialoog 

met maatschappelijke organisaties. 

Door het ipbbe is een Wetenschappelijke en Technologische Commissie 

(wtc) ingesteld. De wtc richt zich op het vroegtijdig onderkennen van 

veelbelovende trends en ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en  

maatschappij in binnen- en buitenland, en draagt deze voor verdere  

stimulering voor bij overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.

Het ipbbe hanteert als uitgangspunt dat in Nederland gebruik wordt ge-

maakt van duurzaam geproduceerde biomassa. De inzet is gericht op 

krachtige internationale samenwerking. Nederland werkt met partners in 

ontwikkelingslanden aan verduurzaming en certificering van biomassa-

productie en verduurzaming van de productieketens.

Activiteiten van het ipbbe richten zich onder meer op de maatschappelijke 

dialoog, kennisvalorisatie en communicatie, de wtc, inventarisatie van 

belemmerende wet- en regelgeving, ontwikkeling van businesscases en 

internationale samenwerking. 
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Het kabinet ondersteunt de wens van bedrijven en kennisinstellingen  

om een high-level group op te richten. Deze groep zal onder meer het  

businessplan voor de biobased economy verder concretiseren, inclusief 

een innovatiecontract met financieel commitment van het bedrijfsleven, 

in nauwe samenwerking met de verschillende topsectoren. 

Er is door 43 partijen uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk midden-

veld het Manifest Biobased Economy ondertekend, bedoeld om de tot-

standkoming van een biobased economy zo efficiënt mogelijk te begeleiden 

en te ondersteunen. Toen dit platform liep is het ‘overgedragen’ aan het 

netwerk en heeft het ipbbe zijn betrokkenheid sterk afgebouwd.

Als belangrijk communicatie-instrument in het netwerk van bedrijfsleven, 

wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheden is de interactieve 

website www.biobasedeconomy.nl gelanceerd.

Het kabinet streeft naar een integraal beleid. Zo zet het beleid in op het 

bevorderen van interacties tussen alle betrokkenen door marktpartijen, 

wetenschap en overheid samen te brengen gericht op sectoroverstijgende 

en regionale samenwerking. 

Samen met het bedrijfsleven en kennisorganisaties is gewerkt aan een 

vraaggestuurde middellange termijn via het innovatiecontract voor de 

biobased economy. Het innovatiecontract geeft nadere invulling van de 

vraaggestuurde speerpunten op het terrein van kennis en innovatie, en 

circa 200 bedrijven hebben hieraan hun commitment gegeven. 

Om voor het mkb de toegang tot onderzoek en kansen in de markt te  

versnellen zal het Transitiehuis voor de Biobased Economy een rol gaan 

spelen in samenwerking met kennisinstellingen en de regio. 

Voor het samenstellen van workpackages zijn uitgebreide consultaties 

gehouden bij bedrijven en kennisinstellingen. 

Om de cross-sectorale aanpak in een internationale context voort te  

zetten, zal er een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (tki) voor  

de Biobased Economy komen. Het tki moet zorgen voor bundeling van 

excellente privaat-publieke samenwerking in de topsectoren (i.e. regie, 

netwerkvorming en kennisdeling).

http://www.biobasedeconomy.nl
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Om de interacties tussen alle betrokkenen te bevorderen, wordt er twee 

maal per jaar een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd. Om digitale 

interacties te bevorderen is de bbe-community gecreëerd, een website met 

nieuwsbrief, een LinkedIn groep en Twitter. Deze community telt ruim 

2800 leden. 

Er is sprake van samenwerking met Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen. 

De internationale strategie is gericht op samenwerking op het vlak van 

innovatie en technologie en het ontwikkelen van duurzame biomassa 

productieketens. 

Het ipbbe zoekt in zijn werkwijze sterk het netwerk op. Het programma 

positioneert zich nadrukkelijk als een beweging die buiten plaats vindt. 

Niet alleen interdepartementaal, maar nog een stap daar buiten. De  

nadruk ligt op verbindingen met partijen buiten de overheid en op het 

intensiveren van de verbindingen tussen die partijen onderling. Dat is  

een belangrijk gegeven; het programma zoekt niet direct partners van de 

overheid, maar brengt partijen met elkaar in verbinding. Meer als mediator 

en verknoper, dan als spil in het netwerk of als coördinator van een keten. 

Het programma zit in het netwerk, soms zelfs in het midden, maar is daar 

niet zelf producerend actief. Dat roept de vraag op of veel van de op het 

netwerk gerichte inspanningen in dit veld thuishoren of toch in het veld 

rechtsonder, bij de strategie van maatschappelijke veerkracht.

Al vanaf de start van het ipbbe is het aangaan van partnerschappen van  

belang. Het programma zoekt expliciet de samenwerking met het bedrijfs-

leven en de wetenschap op. In de interviews noemt men dit zelfs als het 

eigen bestaansrecht; als partij tussen bedrijfsleven en kennis, niet vanuit 

een in de wet verankerende overheidstaak. De essentie van het programma 

ligt buiten. Uit de beleidsanalyse zien we dat hier ook de nadruk van de 

inspanningen van het ipbbe ligt. Men besteedt veel tijd en aandacht aan 

het netwerk: het sluiten van overeenkomsten met partijen, het gezamenlijk 

bepalen van de inhoudelijke “workpackages”, kennis delen in netwerken 

op bijeenkomsten, en een grote inzet voor het tot stand brengen van  

fysieke en virtuele interactie tussen de verschillende betrokken partijen. 

Dat zijn inspanningen voor het realiseren van de beleidsdoelen, maar via 

een indirecte weg. Het programma doet het niet zelf, maar brengt anderen 

in positie om het te doen. Netwerkbijeenkomsten bijvoorbeeld kunnen 

worden opgevat als momenten van kennisdeling met een bepaald bereik 

(er waren zoveel mensen; dat was meer of minder dan bedoeld), maar ze 
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kunnen ook worden gezien als het platform waarop partijen elkaar ont-

moeten. Dat ze er waren is één, maar de echte meerwaarde is dat ze elkaar 

vervolgens makkelijker weten te vinden en van daaruit meer geneigd zijn 

om samen op te trekken. Dat is ook hetgeen waar het ipbbe bij het organi-

seren van de netwerkbijeenkomsten op heeft aangestuurd; door betrokken 

partijen bij elkaar te brengen en met elkaar te ‘matchen’ is specifiek inge-

zet op het vergroten van de dynamiek erna. De netwerkbijeenkomsten 

maken mogelijk dat de dynamiek op gang komt, de waarde ervan ligt er 

omheen en komt er na. Het gaat dus maar deels om de bijeenkomst zelf, 

met vragen als ‘heeft de bijeenkomst plaatsgevonden?’, ‘welke partijen 

waren er?’ en ‘welke onderwerpen stonden op de agenda?’. Vooral belang-

rijk is of de dynamiek er door in gang gezet is. Bij het evalueren van de 

effectiviteit van de acties van het ipbbe is het dus zaak om dat te onderzoe-

ken. Tegelijkertijd is dat juist lastig. Interessante signalen zijn bijvoorbeeld 

dat de Linkedin-groep inmiddels tot boven de 3500 is gegroeid en boven-

dien veel eigen activiteit van de leden heeft. Een ander signaal is dat de 

high level group niet na twee keer samenkomen uiteen is gevallen, maar 

juist verder is opgebloeid. Interessant is in dat kader ook de internationale 

samenwerking, bij uitstek een proces waarin partijen niet vanzelfsprekend 

bij elkaar komen en alleen samen optrekken als ze er iets in zien. Rond 

biobased economy is de internationale samenwerking een belangrijke 

motor van de ontwikkeling die “draait”, niet omdat er door het programma 

aan getrokken wordt, maar doordat partijen er meerwaarde in zien. 

Bij het evalueren vanuit het netwerkperspectief is de eigen dynamiek in 

het netwerk de kern. Het agenderen van biobased economy, ook in een 

kleine setting, kan met behulp van doorwerking in het netwerk leiden  

tot het vergroten van het draagvlak en het commitment. Goede netwerk-

interventies stimuleren de netwerkdynamiek en moeten dus vooral op die 

dynamiek beoordeeld worden. Dat gaat om de intensiteit van de dynamiek 

(hoeveel), maar ook om de variëteit (is er voldoende verscheidenheid). Zijn er 

onverwachte ontmoetingen, ontstaan er verbanden die anders niet zo snel 

zouden ontstaan, is er niet alleen verdichting en verdikking van de net-

werken, maar ook voldoende verschil en variatie? Onze indruk op basis 

van de interviews en documenten is dat rond biobased economy een 

krachtig netwerk is ontstaan van partijen die zich er hard voor maken,  

erbij betrokken zijn, onderlinge verbindingen aangaan en de overheid 

daarin herkennen als een partner. Het netwerk ondervindt baat van de 

inspanningen van de overheid, maar is er niet van afhankelijk. Die relatie 

lijkt op zijn minst gerelateerd aan het werk van het ipbbe. 
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4.2  ipbbe: Evalueren op adaptief vermogen 
Het Societal Resilience-paradigma heeft betrekking op de ontwikkeling 

waarin publieke waarde wordt gerealiseerd door andere partijen dan de 

overheid – en in veel gevallen ook ongevraagd: het is er wel, maar de over-

heid heeft er niet direct de hand in. Partijen bewegen zich weliswaar in het 

domein waarin de overheid stuurt – en misschien ook wel in dezelfde rich-

ting – maar dat is niet het gevolg van overheidssturing. Bedrijven nemen 

initiatieven, ondernemers zoeken ruimte en belangrijke innovaties komen 

ook buiten gefinancierde of “officiële” onderzoeksprogramma’s tot stand. 

Overheidssturing is dan een zaak van inspelen op die maatschappelijke 

variëteit, ruimte voor de beweging van onderop, de ontwikkelingen moge-

lijk ondersteunen, en op plaatsen waar de dynamiek onwenselijk is deze 

bijsturen of stoppen – vanuit het besef dat daartoe niet altijd duidelijke 

mogelijkheden zijn. De overheidsrol is hier weliswaar betrokken maar ook 

bescheiden. De overheidsrol is beperkt, niet omdat het maar niet lukt om 

het “stevig” of “goed” te doen, maar omdat dat nu eenmaal de verhouding 

in het veld is. De organisatie van de overheid kenmerkt zich door afstand, 

betrokken bescheidenheid, en een faciliterende rol. Evalueren gaat dan om 

de mate waarin het ipbbe in staat is om met onverwachte gebeurtenissen 

om te gaan, de capaciteit heeft om te reageren op plotselinge veranderingen 

en het vermogen heeft om eventuele stagnaties te doorbreken.  

Relevante aspecten uit de beleidsanalyse zijn vanuit dit perspectief:

Het is aan het bedrijfsleven in samenwerking met kennisinstellingen  

om te bepalen welke businesscases worden opgepakt. Dit proces wordt 

ondersteund door het Biorenewables Business Platform, vallend binnen 

het ipbbe en het Transitiehuis Biobased Economy. Partijen uit de sectoren 

agro, chemie, logistiek, papier en energie werken samen aan deze 

business cases. 

Bedrijven en kennisinstellingen richten een intersectorale, op marktkansen 

georiënteerde high levelgroup op voor het uitwerken van het businessplan 

voor de bbe. Op basis van de beleidsanalyse is het ingewikkeld om na te 

gaan of het ipbbe in staat is geweest om de dynamiek in het netwerk “van 

onderop” mogelijk te maken. Een belangrijke reden daarvoor is dat dit het 

soort activiteiten en opbrengsten is dat zich lastig in een nota of beleids-

brief laat vertalen. Actief loslaten en overlaten aan anderen is een soort 

beleidsprestatie of strategie die niet goed tot zijn recht komt in de meeste 
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beleidsstukken. Het onttrekt zich aan het papier en is ook moeilijk te  

benoemen als een prestatie van de overheid. En toch is het vaak wel iets 

waar de overheid mee te maken heeft. In het geval van het ipbbe zien we 

tal van activiteiten die hier over gaan. Denk bijvoorbeeld aan de business 

cases en de high level-group. Daarin vervult het ipbbe een ondersteunende 

en faciliterende rol, in reactie op wat er daar wordt bedacht en gedaan. 

Tegelijkertijd zijn dat voor een deel nog aanwijsbare interventies die rela-

tief concreet zijn; hoe zit het bijvoorbeeld met mensen van het ipbbe die 

overal “vertellen” dat biobased economy er aan zit te komen en al hard  

op weg is? Daarmee krijgt het in de ogen van anderen steeds meer vaart 

en wordt het steeds meer écht, wat maakt dat het dat in de praktijk ook 

meer wordt. Dat zijn activiteiten die wel tellen in termen van gevolgen, 

maar waarvan de gevolgen moeilijk te tellen of aan te wijzen zijn.  

De effectiviteit van het ipbbe is vanuit dit paradigma niet te vangen in het 

nagaan of beoogde doelstellingen behaald zijn, maar gelegen in de vraag 

of het programma op productieve wijze heeft weten om te gaan met het 

innovatieve en daarom tegelijkertijd onvoorspelbare karakter van de ont-

wikkeling van de biobased economy. Het ipbbe is erin geslaagd een net-

werk op te bouwen dat betrokken is bij de ontwikkeling van de biobased 

economy. Partijen uit verschillende geledingen van de samenleving – over-

heid, wetenschap en maatschappelijke organisaties – zijn bij elkaar gebracht 

en zijn onderlinge samenwerkingsverbanden aangegaan. Het ipbbe heeft 

hier actief op ingezet. Door onder meer talrijke netwerkbijeenkomsten te 

organiseren en te faciliteren en telkens het gemeenschappelijk doel – het 

versterken van de biobased economy – te onderschrijven, weet het ipbbe 

verschillende partijen met elkaar te verbinden en zo als katalysator op te 

treden voor verdere samenwerking. 

Om de dynamiek in het netwerk te versterken, is door het ipbbe getracht 

om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeftes van de betrokken par-

tijen die in de loop der tijd zijn ontstaan. Partijen zijn veelal wel intrinsiek 

gemotiveerd om zich te richten op de verdere ontwikkeling van biobased 

productie, maar ervaren gedurende het proces daarbij een hoge drempel, 

bijvoorbeeld in termen van financiën en wet- en regelgeving om daadwer-

kelijk ermee aan de slag te gaan. Het ipbbe heeft vervolgens geen financiële 

middelen verstrekt, maar partijen gestimuleerd om samen te werken en 

zo te komen tot mogelijke schaalvoordelen en kostenbesparing. Daarnaast 

heeft het ipbbe de belemmeringen in wet- en regelgeving geïnventariseerd 

en getracht deze weg te nemen. Op deze manier heeft het ipbbe gedurende 
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het proces de eigen activiteiten bepaald door responsief te zijn aan het 

omringende netwerk én te handelen binnen de mogelijkheden en beper-

kingen van de ministeriële kaders. Tevens heeft men geprobeerd om  

een aantal van die kaders te beïnvloeden; bijvoorbeeld via de lijn van  

beïnvloeding via de buitenkant, zoals we eerder al beschreven. Het ipbbe 

heeft zich niet willoos naar de kaders gevoegd, maar is er juist vaardig 

mee omgegaan. 

De aanpak van het ipbbe is vooral gericht op buiten, op het netwerk en om 

andere partijen dan de overheid in staat te stellen zich bezig te houden 

met de biobased economy. De vertraging die soms is ervaren kwam niet 

zozeer van buiten, maar eerder van binnen uit, uit het ministerie. Door de 

afwezigheid van een concrete doelstelling en behaalde prestaties en het 

incrementeel invullen van de activiteiten, bleek het afleggen van verant-

woording over wat het ipbbe nu precies is binnen het ministerie bijvoor-

beeld een lastige opgave. Tegelijkertijd is deugdelijke verantwoording een 

voorwaarde om binnen een ministerie tot volgende stappen te komen.  

Dit is op verschillende manieren ondervangen. Deels door indien mogelijk 

beleidsnota’s en verantwoording over activiteiten en bestede middelen af 

te leveren. Het eigen bestaansrecht van het programma is echter vooral 

onderbouwd door gebruik te maken van de kracht van de buitenwacht;  

positieve verhalen van het netwerk over het ipbbe markeren en bestendigen 

het belang van het ipbbe. Het ipbbe heeft zo in de afgelopen periode naar 

onze inschatting voldoende ruimte weten te creëren om het adaptief  

vermogen verder uit te bouwen.

4.3  De praktijk van het ipbbe: combineren én consolideren
Bijzonder bij de evaluatie is dat de kunst van het goed opereren in het 

netwerk (netwerkvorming en eigen kracht) ook is om de organisatieonder-

delen die meer vanuit de traditionele vorm te opereren “te bedienen”. De 

procedures en beleidsregels van een organisatie zijn vooral gebouwd op  

de linkerkant, terwijl ze tevens de basis vormen voor het werken aan de 

rechterkant van het schema. Ook een programma dat het anders wil doen 

moet dat doen vanuit de bestaande ‘gewone’ context van de organisatie. 

Dat gaat over rechtsstatelijke inbedding en borging, over het organiseren 

van voldoende capaciteit en organisatorische randvoorwaarden, wat op 

zich al ingewikkelde opgaven zijn in een interdepartementaal programma. 

Maar het gaat ook om meer inhoudelijke zaken en om sturingsstrategie: 

sturen in en via netwerken is niet iets dat per definitie door de organisatie 

wordt geaccepteerd of gewaardeerd. Soms is het nodig om open te zijn 
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over de inzet, soms om andere woorden te zoeken voor de inspanningen. 

Een netwerkbijeenkomst die bedoeld is daarna een beweging in gang te 

zetten moet misschien “intern verkocht” worden als een bijeenkomst die 

op zichzelf al veel waarde heeft. Inspanningen die moeilijk direct causaal 

te relateren zijn in interventies van het programma kunnen vertaald worden 

naar categorieën die wel goed passen in de verantwoordingssystematiek 

van het ministerie. Het kan nut hebben om toch een nota of een goede 

Kamerbrief te maken. Niet omdat het netwerk daar direct beter van wordt, 

maar omdat het ruimte biedt om vervolgens een tijd lang “buiten” te ope-

reren. Zo is het sturen in netwerken ook een kwestie van de ambachtelijke 

kunst om de traditionele bureaucratie te bedienen. Omdat er nu eenmaal 

regels en procedures zijn, maar dat is een toch wat te minimale interpre-

tatie van wat we hier bedoelen. Het gaat ook om principes die niet voor 

niets in regels zijn vertaald; transparantie, gelijkheid, verantwoording zijn 

kernwaarden van het openbaar bestuur. Ook voor een programma dat in 

netwerken opereert gelden ze; de zoektocht is steeds hoe die in de context 

van wat we hier “rechts in het schema” hebben benoemd invulling krijgen. 

Het ipbbe maakt die andere invulling soms expliciet (“we doen het anders”), 

maar soms kiest men er voor om ambachtelijk de inspanningen van rechts 

mee te laten kleuren in de taal en de principes van links. Het werken in 

netwerken omvat dus ook het vermogen om te werken vanuit de bestaande 

context, die gebouwd is op andere principes dan netwerken, indirecte  

sturing en het opwekken van zichzelf versterkende dynamiek die zich 

grotendeels afspeelt buiten het eigen blikveld.

Sturing in netwerken gaat dus om het vermogen om te kunnen combineren; 

om te werken volgens de principes van het netwerk, binnen een context 

die andere waarden meer centraal stelt. De essentie van combineren is dat 

die op het eerste gezicht tegenstrijdige uitgangspunten niet tegenover 

elkaar worden gezet, maar dat gezocht wordt naar manieren om het alle-

bei te doen – als onderdeel van een bewuste strategie om het netwerk ver-

der te ontwikkelen. Dat is in het ipbbe goed gelukt; in een proces van zoeken 

in kleine stappen, maar wel steeds vanuit de intentie om een afgebakend 

doel te realiseren, te weten het ondersteunen van het opkomende netwerk 

van de biobased economy. De kracht van het ipbbe is dat het heeft gewerkt 

in delen van elk van de vier velden. Gezien de opgave en de context (opko-

mende economische sector, nieuwe technologie, sociale innovatie én de 

vorm van een interdepartementaal programma) ligt het werken in en als 

netwerk voor de hand. Dat is ook gebeurd. Maar tegelijkertijd is de kunst 

van een goed programma ook het realiseren van de verbinding en het 
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steeds opnieuw inbedden en aantakken van de inspanningen buiten bij de 

dynamiek binnen. Niet “omdat het moet”, maar ook omdat het uiteindelijk 

de basis en de legitimatie van een geslaagd optreden in de buitenwereld 

mede vormt. Het ipbbe wordt buiten serieus genomen, omdat het  

in staat is om te leveren; door ruimte te maken in wettelijke regelingen, 

barrières weg te nemen, middelen beschikbaar te maken en te houden,  

en voor politiek draagvlak te zorgen. Het ipbbe heeft zich niet afgewend 

van het departement, maar er juist productieve aansluiting bij gevonden. 

Interessant is dat dat deels is gebeurd door het departement te verlaten; 

een ander gebouw, niet meer dan nodig aanwezig, vooral buiten het ver-

haal op gang brengen, geen bemoeienis met bureaupolitiek. Maar dat 

werkt goed, omdat het programma – en ook de programmadirecteur – 

goed in staat was om de interne organisatie effectief te bedienen. 

Dat is volgens ons het tweede cruciale element van de aanpak die in het 

ipbbe zichtbaar wordt. Niet alleen het doeltreffend combineren van het 

netwerk met de hiërarchie en de institutionele indeling van de interne 

organisatie, maar ook het steeds intern verankeren van de voortgang. Door 

te combineren ontstaan stappen vooruit, maar die worden vervolgens 

steeds ook weer geconsolideerd door interne verankering. Zo ontstaat het 

beeld van een bergbeklimmer die zijn voortgang omhoog steeds verankert 

door tussentijd paaltjes te slaan. Zo wordt de voortgang geconsolideerd en 

krijgt het interne soliditeit. De opkomende ontwikkeling van de biobased 

economy wordt bijvoorbeeld geconsolideerd door het op te nemen als pas-

sage in het Regeerakkoord. Extern lukt iets vergelijkbaars; de beweging is 

bij individuele ondernemers al langer gaande, maar krijgt verankering 

door vno/ncw er in te betrekken. vno/ncw maakt er vervolgens een  

expliciet punt van, waardoor ook aan die kant consolidatie plaatsvindt.  

De ontwikkeling wordt zodoende ook institutioneel steeds meer ‘echt’, 

door voortgang buiten terug te brengen naar binnen en vast te leggen  

in de procedures en institutionele voorzieningen in het linkerdeel van  

het schema: in werkplannen, programma’s, afspraken, wetgeving en be-

leidsnota’s. Maar denk ook aan de institutionaliserende en consoliderende 

werking van ontmoetingsplaatsen: de high-level group die met het bestaan 

ervan en het regelmatig samenkomen zorgt voor een zeker institutioneel 

gewicht aan een ontwikkeling die eerst geen eigen institutioneel verband 

had. De Linkedin-groep is deels een handig middel om mensen die met 

biobased economy bezig zijn aan elkaar te verbinden, maar zeker als het 

gebruik ervan toeneemt wordt het ook een element van institutionele 

massa.  
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Er is een platform, er zijn gebruikers, en daarmee krijgt de achterliggende 

beweging ook meer legitimiteit. In de beeldspraak van de bergbeklimmer: 

als er een tegenslag is in de ontwikkeling, dan zijn er ankers in de vorm 

van interne afspraken, een beleidsprogramma, een passage in het Regeer-

akkoord, een advies van de ser, een high-level group die ‘drukt’, en een 

LinkedIn Group die maakt dat de beweging kracht behoudt. Zo worden 

gaandeweg nieuwe bodems in de vooraf niet goed te voorspellen en zich 

ontwikkelende dynamiek van het netwerk gelegd. Soms gaat het ook om 

het inhaken op kansen die zich aandienen. Toen het Green Deal-beleid 

werd ingezet, en er behoefte was aan kansrijke ‘deals’, kon het biobased 

economy programma daar op inspelen. Het intern en extern herkenbare 

en gedragen vehikel van de Green Deal maakte mogelijk dat er in het  

netwerk weer een paar verbindingen konden worden gelegd en de ont-

wikkeling een impuls kreeg. Dat zorgde buiten voor versnelling en binnen 

weer voor een nieuwe haakje en een nieuw anker voor de ontwikkeling. 

Combineren en consolideren gaan dus niet alleen om het binnen verankeren 

wat buiten gebeurt, maar ook om het herkennen en benutten van mogelijk-

heden die er binnen zijn om de beweging buiten weer een stapje verder te 

brengen. 

Zo is de kracht van het ipbbe dat het een programma is dat succesvol de 

verschillende sturingsperspectieven heeft weten te combineren. De kunst 

van het consolideren is uiteraard wel dat de ankerpunten de beweging 

niet overnemen, of erger nog, dat er wel ankerpunten geslagen worden 

maar dat er amper beweging is. De kracht van het netwerk stond centraal, 

maar met voldoende oog voor het belang van de interne dynamiek; het 

accent lag op het netwerk ‘buiten’, maar de inspanningen ‘binnen’ waren 

evenzeer belangrijk. Zo werd het ipbbe een programma zonder “gedoe”, met 

zichtbare opbrengsten buiten, met politieke dekking, met enthousiaste 

ambassadeurs uit het (georganiseerde en ongeorganiseerde) bedrijfsleven 

en een stevig verhaal over het nut en noodzaak van de investeringen. En 

met een opgeruimde mandatering, nette regelingen en een goede nota.  

De kunst van een goed programma buiten ligt in de combinatie van de  

logica van buiten met de werkelijkheid van binnen. Juist daarin was het 

programma volgens ons goed bedreven en daarin schuilt in onze opvatting 

het succes er van. Combineren en consolideren gingen samen, en in de 

goede volgorde.
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5 Conclusie:  
een gelaagde evaluatie voor  
een ge(s)laagde praktijk

Het voorgaande laat zien hoe het ipbbe er over de jaren in is geslaagd om 

de voornemens rond biobased economy te helpen realiseren – zowel in 

termen van meetbare doelen als in de onderliggende bedoeling om een 

zichzelf versterkende en door de sector zelf gedragen beweging te stimule-

ren. Het programma had als bedoeling om concrete doelen te realiseren, 

maar vooral ook om bij te dragen aan eigen kracht in de zich bij de start 

van het programma nog sterk onderontwikkelde sector. Hoe die dynamiek 

er precies uit zou komen te zien was onzeker, maar achteraf bezien lijkt 

het goed gelukt. Vanuit traditionele evaluatiemethodiek is dat een onmo-

gelijke conclusie; succes is maar moeilijk te meten en bijna onmogelijk in 

een directe lijn van enkelvoudige causaliteit aan het programma toe te 

schrijven.

Gaandeweg het proces zijn de doelen steeds scherper geworden. De moni-

toring laat zien dat er rond biobased economy een krachtige economische 

sector in ontwikkeling is. De traditionele beleidsevaluatie is lastig, onder 

andere vanwege de huidige ordening van gegevens, maar resultaten zijn 

op verschillende manieren wel zichtbaar. Het ipbbe levert op die manier 

een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de door het kabinet gewenste 

Groene Groei en de economische, sociale en technologische innovatie die 

daarbij komt kijken. 

De resultaten van het ipbbe zijn bovendien gerealiseerd op een manier die 

de kracht van het netwerk centraal stelt én die oog heeft voor de interne 

en institutionele dynamiek. Het netwerk heeft in de benadering voorop 

gestaan, maar beweging is onderweg intern goed verankerd. Het ipbbe 

heeft de buitenwereld van het netwerk en de interne dynamiek van de 

organisatie weten te combineren, en de bereikte voortgang onderweg  

weten te consolideren. Het is een succesvolle praktijk van beide elementen: 

voortgang boeken, maar die intern ook verankeren. Buiten aan het werk 

zijn, maar dat verbinden met de procedures en producten van ‘binnen’. 
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Om de ontwikkeling in de sector zelf te ondersteunen en op plaatsen eigen-

handig in beweging te brengen heeft het programma repertoire ingezet  

dat balanceert tussen sturen, trekken, duwen en vooruit brengen ener-

zijds, en loslaten, overlaten, laten groeien en ruimte geven anderzijds.  

Het programma heeft zonder twijfel sterke en directieve ambities gehad: 

het opzetten en uitbouwen van een netwerk van partijen actief in de bio-

based economy. Het programma heeft wel degelijk een eigen doelstelling 

en ambitie, in dat opzicht is er sprake van traditionele overheidssturing. 

De overheid wil iets. Tegelijkertijd is dat sturen gebeurd vanuit de veronder-

stelling dat het netwerk alleen sterk en duurzaam kan zijn als het door de 

partijen zelf gedragen wordt en niet het product is van een aanhoudende 

externe interventie. Partijen zijn op enig moment misschien wel actief 

door het programma binnengeduwd of getrokken, maar doen inmiddels 

mee omdat ze dat zelf willen, ze er baat in zien en er nieuwe mogelijkhe-

den in hebben ontdekt. Het ipbbe is een klassiek voorbeeld van overheids-

sturing in die zin dat het programma een overheidsdoel heeft gerealiseerd. 

Het doel is in de loop der tijd steeds verder geconcretiseerd en de resul-

taten zijn zichtbaar gemaakt. Zo blijkt uit een monitor dat de omvang  

van de biobased economy in Nederland in 2011 € 2,6 tot 3,0 miljard aan 

toegevoegde waarde bedraagt.24 Tegelijkertijd is het ipbbe tevens een voor-

beeld van een sturingsaanpak die maximaal oog heeft voor het bouwen  

op de eigen kracht van het netwerk dat door overheidsinterventie in gang 

wordt getrokken. Doelen worden via een netwerkaanpak gerealiseerd. 

De evaluatie van het ipbbe heeft de vraag op tafel gebracht wat het pro-

gramma eigenlijk is. Is het een werkwijze, een organisatieonderdeel, een 

pakket van te bereiken doelstellingen, of is het een beweging waarvan  

de overheidsinzet een misschien wel bescheiden deel uitmaakt? Het  

programma is een deel van de rijksoverheid, dat werkt volgens de regels 

en condities van het rijk, onder politieke verantwoordelijkheid, en aan 

prestaties die vooraf zijn gedefinieerd. Die doelen zijn gerealiseerd en  

het belang van de biobased economy is binnen de overheid verankerd, 

waarbij bovendien niet of nauwelijks zichtbare fricties zijn opgetreden 

met de bestaande organisatie. Er hebben zich niet tot nauwelijks politieke 

incidenten of gevoeligheden voorgedaan en het programma heeft amper te 

maken gehad met claims of bezwaar vanuit de sector – bijvoorbeeld over 

oneerlijke concurrentie, bevoordeling, onzorgvuldigheid of inconsistent 

bestuur. 
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Tegelijkertijd blijkt uit alles wat we hebben bestudeerd dat dat niet de kern 

van het ipbbe is. Het programma is niet alleen een organisatie die er in 

slaagt om binnen de kaders afgesproken outputs te “leveren”, maar is ook 

een interventie in een beweging die buiten aan de gang is, waarin meer  

nog dan de afgesproken resultaten een duurzaam en zelfgedragen net-

werk van partijen in gang gezet wordt. Dat is, zo laten de gesprekken met 

betrokkenen zien, waar het ipbbe werkelijk om gaat. De outputs en het 

gebrek aan ‘gedoe’ op andere vlakken zijn daar onderdeel van, maar het 

gaat om andere grootheden. Het netwerk is meer dan de prestaties alleen, 

tegelijkertijd is het vermijden van gedoe en het realiseren van afgesproken 

prestaties een opgave – en succes – op zichzelf. 

Interessant is ook dat onze analyse suggereert dat het succes in verschil-

lende ‘velden’ van ons evaluatieschema niet los staat van elkaar, maar dat 

er sprake is van kruisbestuiving en – soms – strategisch bewegen tussen 

velden. Het programma is sterk extern gericht – “het gebeurt buiten, dus 

daar moet je zijn” – maar dat word je alleen gegund als het lukt om ook 

binnen prestaties te leveren. Een wet die er komt, een beleidsprogramma 

dat geaccordeerd wordt, prestaties die worden gehaald en dat alles zonder 

dat er buitenlangs kritische geluiden van stakeholders uit het veld terug 

het ministerie in druppelen. De ruimte om buiten relatief autonoom en 

naar eigen inzicht te opereren is deels gegeven en ingebouwd, maar moet 

vooral ook verdiend en gegund worden. 

De prestaties binnen zijn er ook niet vanzelf. Het ipbbe heeft bewust – en 

met succes – gezocht naar mogelijkheden om activiteiten en opbrengsten 

‘buiten’ ook te vertalen naar en te verankeren in de systemen van binnen. 

Afgesproken prestaties dekken niet de lading van het programma, maar 

om het bereikte effect om te zetten naar de gevraagde categorieën presta-

ties is het wel degelijk mogelijk om verantwoording af te leggen over wat 

er buiten gebeurt. Daarin mis je dingen, maar dat heeft de leiding van het 

programma voor lief genomen. Andersom is het ook belangrijk om de 

waarde van de niet gemeten prestaties in het oog te houden. Het ipbbe heeft 

veel positieve aandacht gegenereerd bij voor de betrokken ministeries 

belangrijke partijen. Er ontstond, populair uitgedrukt, een “positieve vibe” 

rondom het programma. Niet in rapportages van het programma zelf, 

maar op bijeenkomsten elders, over andere onderwerpen waarin als side-

note nog even werd verwezen naar hoe goed het programma bezig was. 

Juist door het gesprek vanuit de buitenwereld te laten komen ontstond 

binnen een gevoel van tevredenheid over het programma. 
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Het programma heeft de interne prestatie-indicatoren en condities nooit 

als “belangrijkst” gezien, maar heeft wel grote zorg en aandacht gehad 

voor het inkleden van prestaties zodat die ook intern passen en te vieren 

zijn. Dat is niet voegen naar de interne vraag in de betekenis van beperken 

tot, maar wel het zodanig buigen van inspanningen en opbrengsten dat 

ook aan de interne behoefte wordt beantwoord; ook hier gaat het om het 

‘binnen’ consolideren van prestaties die ‘buiten’ in en met het netwerk 

worden gerealiseerd. Om, en dat is cruciaal, vervolgens met meer ruimte, 

draagvlak en vertrouwen buiten aan de slag te kunnen; verankeren is niet 

alleen een defensieve strategie, het inbouwen van zekerheid, maar ook 

een manier om weer ruimte te maken voor volgende stappen. Vanuit con-

solidatie en verankering zijn weer nieuwe combinaties en nieuwe stappen 

mogelijk. Verankering stelt niet alleen veilig, maar maakt ook nieuwe 

ruimte. Zo is het beeld van de geslaagde praktijk van het ipbbe dus ook een 

beeld van een gelaagde strategie: bouwend op de traditie van prestaties en 

opbrengsten in de zin van Public Administration en Public Management, 

heeft men ruimte gemaakt voor opereren in de geest van Network Gover-

nance en Societal Resilience. In dat laatste ligt de werkelijke opbrengst  

van het programma, daar is volgens ons het meest betekenisvolle resultaat 

geboekt, maar dat verschil kon alleen gemaakt worden door met precisie 

en verfijnd ambtelijk handwerk de interne zaken op orde te hebben.

Vanuit de analyse van de praktijk van het ipbbe ligt nu de vraag voor wat 

de volgende stappen met het programma zijn. De biobased economy is in 

een opwaartse beweging, maar kan niet geheel zonder facilitatie vanuit de 

overheid. Niet omdat de beweging niet “echt” is, maar omdat dat inherent 

is aan de vroege fase van de ontwikkeling van een nieuwe economische 

sector. Tegelijkertijd is de fase wel anders dan vijf jaar geleden: minder 

pril, minder experimenteel, met vroege vormen van institutionalisering en 

een solide basis om op door te werken. Dat verlegt ook de accenten in het 

beleid. Nog steeds in het netwerk, maar meer van binnenuit en verankerd 

in wat wij hier als klassiek “Public Administration” hebben benoemd.  

Legitimiteit, verantwoording, politieke verankering, wettelijk goed geregeld; 

en tevens omgezet naar reguliere instrumenten en procedures. Bijvoorbeeld 

door van biobased economy een officiële economische sector te maken en 

er systematisch statistiek over te verzamelen. Of door ook te zorgen voor 

institutionele verankering, dieper binnen in het departement. Het ipbbe gaat 

dan minder om het anders te doen en meer om de inspanningen aan te 

haken en in te bedden in de reguliere organisatie. Het paste eerst het best 

buiten, nu is de rol binnen belangrijker. Tegelijkertijd kan de netwerkaan-
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pak van het ipbbe breder worden ingezet, niet zozeer binnen Nederland 

maar vooral ook op Europees niveau. De biobased economy maakt deel uit 

van een bredere energietransitie, terwijl de agendering ervan in veel landen 

nog in de kinderschoenen staat. De netwerkaanpak van het ipbbe kan dan 

als voorbeeld dienen door vanuit Nederland tevens in te zetten op het ont-

wikkelen van een Europese strategie. Het gaat dan om de internationalise-

ring van de aanpak. Maar het kan ook gaan om verbreding van de aanpak, 

naar andere beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld richting andere dossiers, zoals 

bijvoorbeeld de energietransitie, de bouwsector en het innovatiebeleid. 

Waar de dynamiek van het netwerk als cruciaal voor de beleidsrealisatie 

geldt, kan de gelaagde aanpak zoals van het ipbbe als inspiratie dienen. 

Waar de werkwijze van de eerste periode van het ipbbe dus breder toepas-

baar is, is het voor het ipbbe juist tijd voor verandering. Met de groei en de 

versteviging van het netwerk, verandert ook de interne positionering en de 

werkwijze van het programma. Het rechterdeel van het schema wordt 

minder prominent en het linkerdeel wordt belangrijker. Het programma 

komt meer ‘binnen’ te liggen, om van daaruit onverminderd te blijven 

sturen op en in het netwerk. De oproep is dus niet om het ipbbe in het  

departement te verbergen en de buitenwereld te negeren, maar om een 

aantal activiteiten die de afgelopen jaren van buiten naar binnen werd 

gerealiseerd nu meer systematisch binnen te beleggen – zonder de ver-

binding en de werking buiten te verliezen. Nog steeds combineren en  

consolideren, maar vanuit een veranderende uitgangspositie; meer van 

binnenuit naar buiten dan van buiten naar binnen. De gelaagdheid blijft, 

maar de dikte en de verhouding tussen de laagjes verandert. Het program-

ma blijft gericht op het netwerk, maar vanuit de interne organisatie. 
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Bijlage 1  Beleidsanalyse ipbbe

Biobased economy
Om een duurzame energievoorziening te realiseren stimuleert de overheid 

onder meer een toenemende inzet van alternatieven voor fossiele grond-

stoffen, zoals zon, wind, waterkracht en biomassa. Biomassa is plantaardig 

of dierlijk materiaal, of materiaal dat van plantaardige of dierlijke herkomst 

is. Biomassa heeft twee belangrijke voordelen ten opzichte van fossiele 

grondstoffen. In de eerste plaats is biomassa hernieuwbaar, en is er dus 

geen sprake van uitputting. Een tweede voordeel is dat biomassa in prin-

cipe klimaatneutraal kan worden toegepast voor de energievoorziening. 

Als biomassa in belangrijke mate wordt ingezet in verschillende sectoren 

van de economie, ontstaat een zogenaamde biobased economy. De bio-

based economy is een economie waarin nationale en internationale  

bedrijven non-food toepassingen vervaardigen uit groene grondstoffen, 

oftewel biomassa. De biobased economy vormt zo een transitie, omdat  

het gaat om de overgang van een economie die voornamelijk op fossiele 

brandstoffen is gebaseerd, naar een economie die vooral op groene brand-

stoffen is gebaseerd.

Het beginsel van de biobased economy kan als volgt worden weergegeven:

Figuur 2  Het beginsel van de biobased economy. 

Grondstof Verwerk Product

Tertiaire bijproducten Materialen

Secundaire bijproducten
Chemie
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De grondstoffen zijn afkomstig van gewassen zoals maïs, tarwe en kool-

zaad of zijn daarvan afgeleide bijproducten. Hierbij wordt een onderscheid 

gemaakt in primaire bijproducten die bij de bron vrijkomen, zoals snoei-

afval, bermgras en stro, en secundaire bijproducten zoals bietenpulp en 

bierborstel die later in de keten vrij komen. Dan zijn er nog de tertiaire 

bijproducten die vrijkomen na gebruik, zoals dierlijk vet, mest en gft.  

Algen en gewassen vormen een aparte groep grondstoffen. Met verwer-

king van de grondstoffen worden producten gemaakt ten behoeve van 

transport, materialen, chemie en energie.

Nederland kent een hoge agrarische productie dankzij de intensieve land- 

en tuinbouw. Totaal voerde Nederland (in 2000) 33 miljoen ton biomassa in 

en produceerde het zelf 31 miljoen ton biomassa. In Nederland ging dus  

in totaal zo’n 64 miljoen ton biomassa om, waarvan 21,5 miljoen ton werd 

geëxporteerd. Nederland heeft bovendien een unieke uitgangspositie voor 

een biobased economy: een sterke agrosector, een internationaal vermaar-

de chemie, uitmuntende havens en kennisinstellingen.

Overheidsvisie biobased economy
Op 25 september 2007 geeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedsel kwaliteit aan dat de transitie naar een biobased economy dient  

te worden gestimuleerd. De overheid kan dit realiseren door het stellen 

van doelen en de monitoring ervan, door het creëren van maatschappelijk 

draagvlak, het scheppen van goede marktcondities, het ontwikkelen en 

vermarkten van kennis en het bevorderen van nieuwe samenwerkings-

verbanden. Voorwaarde voor een dergelijke overheidsrol is sterke samen-

werking binnen de overheid en samenwerking met bedrijfsleven, kennis-

instellingen en ngo’s.25 

De nadere uitwerking van de rol van de overheid wordt beschreven in de 

overheidsvisie op de BioBased Economy in de energietransitie, die op  

8 oktober 2007 namens de ministers van vrom, ez, v&w, os en lnv aan de 

Tweede Kamer wordt aangeboden. In de overheidsvisie staat beschreven 

dat de ontwikkeling van een biobased economy in versnelling is geraakt 

mede onder druk van klimaatverandering, de afhankelijkheid van politiek 

instabiele regio’s en sterke prijsfluctuaties voor fossiele brandstoffen  

wereldwijd.26 De visie van de overheid op de eigen rol in de biobased  

economy is gestoeld op enerzijds een duidelijke ondersteuning van de 

ontwikkeling van de biobased economy en anderzijds onderzoek, overleg 
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en monitoring om de duurzaamheid van de inzet van biomassa te volgen, 

en waar nodig tot bijstelling van de aanpak te komen. De rol die de over-

heid op zich neemt is dan ook die van het stimuleren van de ontwikkeling 

en implementatie van een aantal sleuteltechnologieën, zoals bioraffinage 

en witte biotechnologie, groen gas en duurzame elektriciteit. Daarnaast 

heeft de overheid primair een rol om haar bijdrage te leveren aan de duur-

zame productie van biomassa wereldwijd. Tenslotte kan de overheid met 

haar eigen optreden ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van de 

marktontwikkeling, onder meer door haar aankoopbeleid en door op te 

treden als launching customer.27 Met het uitvoeren van deze overheidsvisie 

wordt een start gemaakt met de interdepartementale inzet.28 

Opstellen van ambities
Tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 6 maart 2008 geeft 

de minister van lnv aan dat de ontwikkeling naar een biobased economy 

gezien kan worden als een groene industriële revolutie. Zonder een bio-

based economy zullen de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald.  

De subtitel van de overheidsvisie ‘De keten sluiten’ geeft aan waar het  

om gaat: het optimaal gebruiken van reststromen, onder andere uit de 

agribusiness, opdat geen waardevolle stoffen verloren gaan. Uit de rest-

stromen kunnen hoogwaardige producten, elektriciteit en transportbrand-

stof worden gemaakt. De overheidsregelingen, de overheidsruimte, de 

stand van de wetenschap en de praktijk moeten horizontaal sluiten. Er  

is in beginsel € 80 miljoen beschikbaar voor de beleidsagenda van de  

overheidsvisie op biobased economy.29 

In de Innovatieagenda Energie van 11 juli 2008 stelt het kabinet dat Neder-

land op het gebied van biobased economy in de wereld een rol van beteke-

nis wil vervullen. De stuurgroep Biobased economy onder voorzitterschap 

van lnv heeft in de implementatie van de overheidsvisie op de biobased 

economy een regisserende rol. Het Platform Groene Grondstoffen is hierbij 

aangesloten, evenals de andere departementen alsook vertegenwoordigers 

van bedrijfsleven en kennisinstellingen.30 Op 19 september 2008 kondigt 

de overheid aan dat in 2009 wordt gestart met de uitvoering van de Inno-

vatieagenda energie. Voor het thema biobased economy is in de innovatie-

agenda een aantal programma’s benoemd. lnv trekt de programma’s  

Bioraffinage, consortia-vorming chemie, agro, kennis en logistiek en plant-

veredeling. Daarnaast levert lnv een actieve bijdrage aan het programma 

Biomassa waarvoor ez primair het verantwoordelijke departement is.31
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Op 10 november 2008 geeft de vaste commissie van lnv aan dat de criteria 

voor een succesvolle biobased economy de volgende zijn:

1. Verminderde milieudruk door toepassing van groene grondstoffen: 

reductie CO2-emissies, minder afvalstromen, minder verspreiding  

milieugevaarlijke stoffen;

2. Verminderde afhankelijkheid van fossiele grondstoffen;

3. Verhoging energie-efficiëntie: met name bij toepassing van biomassa 

als grondstof in de chemie kan de efficiëntie soms met factoren tegelijk 

omhoog, aangezien biomassa bepaalde structuren bevat die via de  

petrochemische route alleen via energie- en kapitaalintensieve in-

grepen geproduceerd kunnen worden;

4. Inzet van bioraffinage waardoor dual purpose gebruik van biomassa 

mogelijk is: zowel voedsel/veevoer als energie uit de restfracties;

5. Versterking van de economische concurrentiepositie van het Neder-

landse bedrijfsleven;

6. Bijdragen aan de verhoging van de landbouwproductiviteit wereldwijd, 

zeker ook in de ontwikkelingslanden.32 

Het Innovatieplatform lnv heeft in 2009 een advies voorbereid, waarin de 

inzet van biomassa in de biobased economy als zeer kansrijke route voor 

Nederland wordt beoordeeld. Ontwikkelingen zouden kunnen leiden tot 

een jaaromzet nationaal van vele miljarden euro’s. De Highlevel Stuur-

groep Biobased economy wil komen tot een bijdrage van € 20 miljard  

op jaarbasis van het bnp. De doelstelling van de biobased economy is  

het inzetten van duurzaam geproduceerde biomassa als alternatief voor 

aardolie, aardgas en steenkool. De chemie heeft zich forse doelstellingen 

gesteld om binnen 25 jaar de helft van haar fossiele grondstoffen door 

biomassa te vervangen.33 

De jaren 2008 en 2009 zijn gebruikt om de basis te leggen voor het  

programma biobased economy. Er is een interdepartementaal samen-

werkingsprogramma in oprichting en diverse subsidieprogramma’s zijn 

gestart. Hiermee is een basis gelegd voor de overheidsinzet in de transitie 

naar een biobased economy.34 

Interdepartementale aansturing
In de motie van het Kamerlid Wiegman (coördinatie biomassabeleid) 

wordt gevraagd om een oplegbrief bij het plan van aanpak biomassa  

mondiaal, waarin uiteengezet wordt welk ministerie voor welk onder-

deel van het plan van aanpak verantwoordelijk is. De minister van 
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vrom geeft in aanloop naar de beantwoording van de motie aan dat de 

biobased economy een paraplu is waar in beginsel alle onderdelen van 

de toepassing van biomassa, buiten de voedselketen, onder te vatten 

zijn en biedt daarom het meest passende kader om de motie te adres-

seren. Dit veld is, in organisatorische zin, in beweging, juist om meer 

samenhang aan te brengen tussen de activiteiten van de verschillende 

departementen. Op dit moment wordt in interdepartementaal verband 

het beeld van de taakverdeling en de coördinatiestructuur van het bio-

massabeleid gecompleteerd.35 

Het uiteindelijk antwoord op de motie Wiegman wordt op 2 juli 2009 gege-

ven door de ministers van lnv, vrom, os, ez en v&w. Het is te verwachten 

dat de gewenste ontwikkeling naar een biobased economy en de afstem-

ming van vraag en aanbod niet zonder schokken en asynchroon verloopt. 

Hiertoe zullen de betrokken ministers hun beleidsinstrumenten op dit 

terrein coördineren en alert blijven op factoren die de ontwikkeling beïn-

vloeden. De ministeries hebben geconstateerd dat de sectorale benadering 

voor toepassing van biomassa, die tot dan toe vooral gevolgd was, niet 

volstond. De biobased economy omvat een complexe internationale  

systeeminnovatie met non-food toepassingen van biomassa, inclusief de 

daarbij behorende onderlinge relaties tussen de energie-, chemie-, agro- 

en logistieke sector. Inherent aan deze biobased economy is de vraag naar 

grootschalige, mondiale biomassaproductie. De productie van biomassa 

moet daarbij in de context worden gezien van de mogelijke effecten op de 

aanwezige biodiversiteit, het milieu en bestaande ecosystemen en econo-

mische en sociale structuren, ofwel de duurzaamheidsdiscussie. Bij zowel 

de markt als de overheid is behoefte aan een integrale systeembenadering 

van het gehele systeem van productie en verwerking, om enerzijds tempo 

te kunnen maken en anderzijds de kans op onwenselijke gevolgen van 

beleidskeuzes te verkleinen. De interdepartementale aansturing wordt 

verbeterd door (1) te werken vanuit een gezamenlijke visie, waaraan  

(2) elke bewindspersoon vanuit de eigen verantwoordelijkheid zijn of haar 

bijdrage levert, en (3) door het garanderen van een goede coördinatie van 

deze gezamenlijke inspanning via een vast interdepartementaal overleg 

op hoog ambtelijk niveau.36 

De interdepartementale aansturing word inhoudelijk verbeterd door een 

programmatische aanpak, gebaseerd op de overheidsvisie Biobased eco-

nomy. Daarmee heeft de minister van lnv voor de biobased economy een 

coördinerende rol voor biomassa. De minister van lnv heeft dan ook het 
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initiatief genomen tot oprichting van een interdepartementaal programma 

Biobased Economy, waarvan de status later wordt bepaald. In nauwe samen-

werking met de betrokken ministeries zal daarbij gewerkt worden aan  

de totstandkoming en de uitwerking van bovengenoemde strategische 

agenda’s. Besluitvorming over deze strategische agenda’s zal via de be-

staande interdepartementale structuren worden vastgesteld. Daarnaast  

is een wetenschappelijk comité opgericht om de samenhang in onderzoek 

te verbeteren, alsook de communicatie met de kennisinstellingen. 

Uitgangspunt bij de verantwoordelijkheidsverdeling is dat de politieke 

verantwoordelijkheid niet wijzigt en de bij het biomassadossier betrokken 

bewindspersonen de volgende verantwoordelijkheden houden:

•	 Minister van lnv is coördinerend minister voor de biobased economy 

en verantwoordelijk voor agrarische grondstoffen, bos en hout, voedings-

middelenindustrie, i.c. biomassaproductie/voorziening;

•	 Minister van vrom is verantwoordelijk voor het biobrandstoffenbeleid 

en heeft een coördinerende rol voor duurzaamheidscriteria voor bio-

massa;

•	 Minister van ez is verantwoordelijk voor het energiebeleid, waaronder 

bio-energie voor elektriciteit en warmte; industriebeleid (met uitzonde-

ring van de voedingsmiddelensector);

•	 Minister voor os is verantwoordelijk voor het plan van aanpak biomassa 

mondiaal (het stimuleren van biomassaproductie en verwerking in 

ontwikkelingslanden en de beleidscoherentie voor ontwikkeling met 

betrekking tot biomassa en biobrandstoffen);

•	 Minister van v&w is verantwoordelijk voor het realiseren van de doel-

stellingen in het verkeersbeleid.

Om te verzekeren dat de interdepartementale coördinatie in dit complexe 

veld, met al zijn verschillende verantwoordelijkheden, gegarandeerd goed 

geolied zal verlopen, wordt tevens aansluiting gezocht bij een al bestaande 

overlegstructuur op hoog ambtelijk niveau. Dit betreft het regulier bijeen-

komende overleg inzake Schoon en Zuinig, waar alle betrokken departe-

menten op het niveau van directeuren aan deelnemen.37 

Interdepartementaal Programma BioBased Economy (ipbbe)
In december 2009 is het concept werkprogramma gereed van het interde-

partementale programma biobased economy (ipbbe), ter bespreking door 

de betrokken departementen. In het conceptwerkprogramma worden  

activiteiten beschreven die het interdepartementale programma biobased 

economy al uitvoert of voornemens is uit te voeren. Het ipbbe neemt de 
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coördinatie- en regiefunctie binnen de overheid op het terrein van bio-

massa over de gehele waardeketen op zich, met behoud van politieke  

verantwoordelijkheid van de betrokken ministers. De opgave van het ipbbe 

is om de biobased systeeminnovatie te versnellen waarin Nederland een 

leidende positie inneemt. Innovatie in de biobased economy is gebaseerd 

op een hechte alliantie tussen het bedrijfsleven, wetenschap en overheid 

met een intensieve maatschappelijke dialoog. Het ipbbe biedt daar met zijn 

opzet, aanpak, governance én open manier van werken de gelegenheid 

toe. De ambitie van het ipbbe is zorgen dat Nederland nummer 1 wordt in 

Europa op het gebied van biobased economy. De High Level Group bbe 

heeft daarbij de ambitie uitgesproken in de komende tien jaar te groeien 

tot € 20 miljard bijdrage aan het bnp van Nederland per jaar. 

Het hoofddoel van de interdepartementale samenwerking is het agenderen 

van het belang van een strategische aanpak van de Nederlandse biobased 

economy, om Nederland in de globale context een rol van betekenis te 

geven. De uitwerking van de overheidsvisie op de biobased economy 

draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame economie. 

Uitgangspunten bij de aanpak van de interdepartementale samenwerking 

biobased economy zijn ‘pragmatisch’, ‘integraal’ en vanuit ‘een echt  

partnerschap.’

Doel is tweeledig: fossiele grondstoffen vervangen (Biobased) en  

de concurrentiepositie van Nederland versterken (Economy)

Doelen van het programma Biobased Economy

• Substantiële CO2 reductie in Nederland

• Verminderde afhankelijkheid van olie en gas

• Versnelde innovatie

• Behoud / nieuwe werkgelegenheid

•  Duurzaamheid door hele waardeketen van  

biomassa

• bbe verankerd als integraal concept in de eu

Biobased
30% vervanging van Nederlands 
gebruik van fossiele grondstoffen 
voor energie en materialen door 
biomassa in 2030, met positief 
effect op milieu, samenleving en 
economie

Economy
25% van de waarde van alle 
Europese bioproducten in of  
door Nederland in 2025
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Pragmatisch

•	 Vanuit een concrete, uitgesproken vraag (markt, bedrijfsleven);

•	 Via gerichte innovatieprogramma’s met heldere doelen;

•	 Programmatische ontwikkeling van wetenschappelijke en  

technolo gische kennis.

Integraal

•	 Vanuit de Nederlandse sterktes in een internationale context  

(mon diaal, eu);

•	 Gericht op coherent en consistent overheidsbeleid op duurzaamheid 

van grondstoffen en processen;

•	 Met oog voor samenhang in onderzoekprogrammering en systeem-

benadering.

Partnerschap

•	 Professionele samenwerking bedrijfsleven, overheid en wetenschap;

•	 Constructieve dialoog met maatschappelijke organisaties;

•	 Als belangrijk kader voor het werkprogramma ipbbe gelden zes  

strate gische agenda’s op de deeltoepassingen van biomassa:

• Strategische agenda biomassa toepassingsgebieden;

• Strategische agenda biomassavoorziening;

• Strategische agenda biomassa borging duurzaamheidscriteria  

in de hele waardeketen;

• Strategische agenda biomassa onderzoeksprogrammering;

• Strategische agenda coherent en consistent beleidsinstrumen-

tarium;

• Strategische agenda biomassa in ontwikkelingslanden.38

Door het Interdepartementaal Programma Biobased Economy (ipbbe)  

van het Ministerie van el&i is een Wetenschappelijke en Technologische 

Commissie (wtc) ingesteld. De wtc richt zich op het vroegtijdig onderken-

nen van veelbelovende trends en ontwikkelingen in wetenschap, praktijk 

en maatschappij in binnen- en buitenland, en draagt deze voor verdere 

stimulering voor bij overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De 

wtc ontwikkelt een dynamische visie voor de wetenschappelijke aanpak 

van de biobased economy op de langere termijn. In 2010 is de wtc met 

haar activiteiten van start gegaan en heeft zich daarbij laten adviseren 

door breed samengestelde themagroepen bestaande uit vertegenwoor-

digers van de meest betrokken universiteiten, bedrijven en onderzoek-

instellingen.39
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In de Staatscourant op 19 december 2011 is het besluit opgenomen waarin 

de organisatie van het Ministerie van el&i wordt vastgesteld. Het dg voor 

Bedrijfsleven en Innovatie heeft tot taak het inhoud en richting geven van 

beleid voor de biobased economy en het stimuleren van duurzaam onder-

nemen in de volle breedte. Het dg bestaat onder meer uit de programma-

directie Biobased Economy. Deze programmadirectie heeft tot taak:

•	 Het inhoud en richting geven aan het beleid voor de biobased economy 

als dwarsdoorsnijdend beleidsthema binnen het departement, waar-

onder de topsectorenaanpak;

•	 Het inhoud, vorm en richting geven aan het Interdepartementale  

Programma Bio-Based Economy;

•	 Het fungeren als koploper voor biobased economy en duurzaam  

ondernemen en duurzaamheid als kans.40 

Economische voordelen
In het Nationaal Programma Natuurlijke Hulpbronnen van oktober 2010 

staat aangegeven dat Nederland de ambitie heeft een samenhangende 

Europese aanpak voor absolute ontwikkeling van milieudruk door hulp-

bronnengebruik en economische groei te verwezenlijken. In dat kader 

hanteert het Interdepartementaal Programma Biobased economy ook  

als uitgangspunt dat in Nederland gebruik wordt gemaakt van duurzaam 

geproduceerde biomassa. De inzet is gericht op krachtige internationale 

samenwerking. Nederland werkt met partners in ontwikkelingslanden aan 

verduurzaming en certificering van biomassaproductie en verduurzaming 

van de productieketens. De opgave van het interdepartementaal programma 

is om de biobased systeeminnovatie te versnellen, waarin Nederland een 

leidende positie inneemt, waarbij het benadrukken van een strategische 

aanpak, zowel in Nederland als in de wereld, cruciaal is.41 

Als reactie op het gepubliceerde werkprogramma van de Europese Com-

missie voor 2011 geeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan  

dat Nederland voor 2030 een derde van de fossiele bronnen door groene 

grondstoffen ofwel biomassa zal vervangen. Deze overgang naar een bio-

based economy levert een grote winst op voor de agro-, chemische, logis-

tieke en energiesector. De marktwaarde voor de eu wordt op € 350 miljard 

per jaar geschat. Het Nederlandse bedrijfsleven denkt het bnp dankzij de 

biobased economy al in 2020 met € 20 miljard per jaar te kunnen verho-

gen. De overgang van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen 

naar een biobased economy is een complexe systeeminnovatie in een 

niet-stabiele internationale omgeving. Coherentie-aspecten, zoals stijging 
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van de wereldvoedselprijzen en de toegang van ontwikkelingslanden tot 

kennis en internationale handelen op het gebied van biomassa hebben 

ook de aandacht van het kabinet. Nederland is als kennisland bij uitstek 

toegerust om een leidende rol op zich te nemen.42

Op 17 december 2010 brengt de ser het advies uit ‘Meer chemie tussen 

groen en groei: De kansen en dilemma’s van een biobased economy’, 

waarin de ser ingaat op mogelijkheden en knelpunten van de biobased 

economy. De ser vindt dat de rijksoverheid stevig moet inzetten op een 

biobased economy met meer gesloten kringlopen. Dit draagt immers bij 

aan economische groei én aan een meer duurzame economie (gesloten 

kringlopen, gunstige arbeidsomstandigheden). Nodig is een innovatie-

agenda die moet leiden tot steeds betere en vernieuwende toepassingen 

van biomassa en reststromen. Verder is een goede samenwerking en af-

stemming belangrijk tussen sectoren en regio’s (m.n. over gebruik rest-

stromen). Ook moet er aandacht zijn voor de betrokkenheid van de werk-

nemers (scholing, kwaliteit arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden). 

Om knelpunten/ongewenste effecten met betrekking tot duurzaamheid 

tegen te gaan, moet de ontwikkeling van biobased economy plaatsvinden 

in een breder kader van duurzaamheid.43

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen
In 2011 wordt € 2,1 miljoen vrijgesteld voor het Interdepartementale  

Programma Biobased Economy voor lopende activiteiten in het kader van 

duurzaamheid, waaronder de maatschappelijke dialoog, kennisvalorisatie 

en communicatie, de Wetenschappelijk Technologische Commissie voor 

de Biobased Economy, inventarisatie van belemmerende wet- en regel-

geving, ontwikkeling businesscases en internationale samenwerking.  

Het is aan het bedrijfsleven in samenwerking met kennisinstellingen  

om te bepalen welke businesscases worden opgepakt. Dit proces wordt 

ondersteund door het Biorenewables Business Platform, vanaf medio 2011 

vallend binnen het Interdepartementaal Programma Biobased Economy, en 

het Transitiehuis Biobased Economy. Partijen uit de sectoren agro, chemie, 

logistiek, papier en energie werken samen aan deze businesscases.44 

In het bedrijvenbeleid dat op 13 september 2011 door de minister van el&i, 

de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van ocw wordt 

aangeboden staat vermeld dat de ambitie is dat Nederland in de top 3  

van de wereld komt op het gebied van biobased economy, en dat Neder-

land de toegangspoort tot Europa wordt voor groene grondstoffen. Het 
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kabinet erkent dat de transitie naar een economie die mede gebaseerd  

is op groene grondstoffen hinder kan ondervinden van knelpunten in  

bestaande wet- en regelgeving. Het kabinet ondersteunt de wens van  

bedrijven en kennisinstellingen om een high-level groep op te richten. 

Deze groep zal onder meer het businessplan voor de biobased economy 

‘Naar een punt op de horizon’ verder concretiseren, inclusief een innova-

tiecontract met financieel commitment van het bedrijfsleven, in nauwe 

samenwerking met de verschillende topsectoren.45 Het kabinet steunt  

tevens het idee vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen (topteams) 

om een intersectorale, op marktkansen georiënteerde high levelgroup op 

te zetten die het Businessplan voor de biobased economy zal uitwerken. 

Eind 2011 is een interdepartementale strategische agenda gereed: die 

wordt vanaf 2012 uitgevoerd. In de agenda wordt de strategische verbin-

ding gelegd tussen nationale, regionale en Europese ambities en investe-

ringen. Hiervoor worden economische diplomatie, nieuwe technologische 

samenwerkingsverbanden en marktverkenningen ingezet.46 

In september 2011 is door 43 partijen uit het bedrijfsleven en het maat-

schappelijk middenveld in Nederland het Manifest Biobased Economy 

ondertekend, bedoeld om de totstandkoming van een biobased economy 

zo efficiënt mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. In dit manifest 

verbinden de partijen zich onder meer tot een gezamenlijk streven naar 

een biobased economy die de draagkracht van ecosystemen en de eerste 

levensbehoeften van mensen als randvoorwaarden erkent.47

In oktober 2011 heeft el&i de Green Deals gesloten met de samenleving. 

Door een Green Deal met de samenleving aan te gaan, wil el&i knelpunten 

oplossen en samen met ambitieuze partijen laten zien dat verduurzaming 

van energie mogelijk én economisch aantrekkelijk is. Doel van de Green 

Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. In het kader van 

de Green Deals zijn 10 biobased gerelateerde deals ingediend, zoals bijvoor-

beeld Green Deal voor de realisatie van een biobased park waar verschil-

lende bedrijven fysiek gekoppeld zijn voor het verwaarden van plantaardig 

restmateriaal uit de tuinbouw en gft-afval in de gemeente Westland.48 

In 2011 is in de transitie naar een biobased economy een aantal belang-

rijke resultaten behaald. Door veel topteams binnen het topsectorenbeleid 

is biobased economy als kansrijk thema genoemd. In het kader van de 

Green Deals zijn 10 biobased gerelateerde deals ingediend. Daarnaast is de 

samenwerking met preferred bbe-landen verder vormgegeven en is bijge-
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dragen aan de totstandkoming van de eu-visie op de biobased economy. 

Via het Biorenewables Business Platform is een viertal grotere business-

cases ontwikkeld. Als belangrijk communicatieinstrument in het netwerk 

van bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en over-

heden is de interactieve website www.biobasedeconomy.nl gelanceerd. 

Verder is een inventarisatie uitgevoerd van problemen ten aanzien van 

belemmerende en/of botsende wet- en regelgeving. Er is een inventarisatie 

gemaakt van 69 belemmeringen die ondernemers ondervinden. In dit  

kader zijn oplossingen geformuleerd.49 

Hoofdlijnennotitie biobased economy
In de hoofdlijnennotitie Biobased Economy die op 2 april 2012 wordt gepu-

bliceerd, schetst het kabinet haar integrale middellange termijnvisie op 

het thema, waarbij tevens wordt aangegeven welke inspanningen nodig 

zijn in de hele keten van duurzame biomassavoorziening naar biobased 

toepassingen. Deze notitie is een uitwerking van de kabinetsreacties op 

het advies van de ser en het advies van de Commissie Duurzaamheids-

vraagstukken Biomassa. De notitie beschrijft de visie en inzet van het  

kabinet op de ontwikkeling van biobased economy en wil daarmee de  

kansen benutten voor de verdere uitbouw van de biobased economy als 

dwarsdoorsnijdend thema van de topsectoren: de chemische sector, de 

energievoorzieningen, de agro-food sector, de logistiek, de tuinbouw en  

life sciences. Nederland heeft de kennis, de infrastructuur, het kapitaal en 

topsectoren om een koppositie in de biobased economy in te nemen. Ook 

in diverse regio’s liggen goede kansen, vooral in het verantwoord gebruik 

van reststromen. Slim gebruik van biomassa, het zorgen voor een goed 

ondernemingsklimaat (in termen van wet- en regelgeving en financiële 

instrumenten) en de inrichting van duurzaamheidskaders zijn noodzake-

lijk om een optimale overgang naar de biobased economy mogelijk te  

maken. De Europese Commissie geeft aan dat de Europese bio-economie 

een omzet vertegenwoordigt van € 2000 miljard en goed is voor 22 miljoen 

banen of 9% van de werkgelegenheid in de Unie. Volgens ramingen zou 

elke euro die de eu in bio-economisch onderzoek en innovatie investeert, 

tegen 2025 jaarlijks een toegevoegde waarde van € 10,- in de bio-economie 

genereren. De Nederlandse doelstelling is om in 2020 14% van het energie-

verbruik op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Voor de productie van 

hernieuwbare transportbrandstoffen geldt een doelstelling van 10%. Het 

realiseren van deze doelstellingen noodzaakt een stevige bijdrage van 

bio-energie. Zonder energieproductie op basis van biomassa zullen beide 

doelstellingen niet worden gehaald.50 

http://www.biobasedeconomy.nl
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Het kabinet streeft naar een integraal beleid. Zo zet het beleid in op het 

bevorderen van interacties tussen alle betrokkenen door marktpartijen, 

wetenschap en overheid samen te brengen gericht op sectoroverstijgende 

en regionale samenwerking. Het kabinet erkent tevens dat de transitie 

hinder kan ondervinden van belemmeringen in bestaande wet- en regel-

geving. Bij het bedrijfsleven zijn botsende belangen geïnventariseerd die  

de investeringen of bedrijfsvoering in biobased economy beperken. De 

fundamentele belemmeringen die de transitie van de biobased economy 

in Nederland in de weg staan zijn samen te vatten in zes thema’s:

•	 Innovaties binnen biobased economy zijn niet altijd financieel haal-

baar voor het bedrijfsleven;

•	 Het ontbreken van certificering voor de biobased economy;

•	 Gebrek aan acceptatie van gmo’s in de landbouw;

•	 Accijnzen en importheffingen beperken transitie biobased economy;

•	 Het ontbreken van een gelijk speelveld door inconsistenties in regel-

geving, beleid en samenwerking tussen sectoren en tussen landen. 

•	 Het programma Botsende belangen bbe zet zich in om de belemmeringen 

op de investeringen in de biobased economy weg te nemen of te  

beperken.51 

Samen met het bedrijfsleven en kennisorganisaties is gewerkt aan een 

vraaggestuurde middellange termijn via het innovatiecontract voor de 

biobased economy. Dat heeft geresulteerd in een dynamische agenda met 

concrete ambities voor de toekomst. Het kabinet omarmt deze doelstellingen 

en deelt de mening dat om de goede uitgangspositie van Nederland tot 

economische voorsprong uit te bouwen en bij te laten dragen aan de  

concurrentiekracht van Nederland, er de komende jaren strategische  

allianties gesloten moeten worden tussen deze sector op basis van nieuwe 

businesskansen.52 

Het innovatiecontract geeft nadere invulling van de vraaggestuurde speer-

punten op het terrein van kennis en innovatie, en circa 200 bedrijven heb-

ben hieraan hun commitment gegeven. Deze speerpunten zijn uitgewerkt 

in de volgende werkpakketten: biobased materialen; bio-energie & bio-

chemicaliën; geïntegreerde bioraffinage; teeltoptimalisatie en biomassa-

productie; terugwinnen en hergebruik; economie, beleid en duurzaamheid. 

Het mkb speelt een sleutelrol in de aanpak. Om voor het mkb de toegang 

tot onderzoek en kansen in de markt te versnellen zal het Transitiehuis 

voor de Biobased economy een rol gaan spelen in samenwerking met  

kennisinstellingen en de regio.53 
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Voor het samenstellen van deze workpackages zijn uitgebreide consultaties 

gehouden bij bedrijven en kennisinstellingen. Zowel bij grote bedrijven als 

bij het mkb is veel belangstelling gebleken voor het format van workpackages 

waarin de hele kennisketen vertegenwoordigd is. De in dit proces gedane 

toezeggingen zijn echter wel afhankelijk van de financiële instrumenten 

van de overheid, waarvan de precieze vormgeving op het moment van 

schrijven nog niet vast staat. Wat het bedrijfsleven betreft is op veel  

plekken al duidelijk sprake van een financieel commitment. Er ligt echter 

een uitdaging bij de financiering van het kennisintensieve midden- en 

klein bedrijf waarvoor goede oplossingen moeten worden gevonden.54 

Om de cross-sectorale aanpak in een internationale context voort te zetten, 

zal er een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (tki) voor de Biobased 

economy komen. Dit tki heeft een regiefunctie en is gericht op sectorover-

stijgende samenwerking, roadmapontwikkelingen, synergie van activiteiten 

en valorisatiekansen.55 Het tki moet zorgen voor bundeling van excellente 

privaat-publieke samenwerking in de topsectoren (i.c. regie, netwerkvorming 

en kennisverdeling). 

Groene groei
Op 28 maart 2013 heeft de Minister van ez en de staatsecretaris van i&m 

een brief naar de Tweede Kamer verstuurd waarin de ambitie voor ‘groene 

groei’ is uiteen gezet. De basis van het kabinetsbeleid dat gericht is op 

groene groei, bevat vier pijlers: slimme inzet op marktprikkels, stimule-

rende wet- en regelgeving, innovatie en de overheid als netwerkpartner. 

Biobased economy wordt in dit beleid benoemd als een van de acht kans-

rijke domeinen waar groen en groei elkaar kunnen versterken. Nederland 

kan op het gebied van biobased economy in de wereld een rol van betekenis 

vervullen. Om duurzame groei kosteneffectief tot stand te brengen zou 

optimale waardecreatie voorop moeten staan (het cascaderingsprincipe). 

De Minister van ez heeft het voortouw voor het domein biobased economy.56 

Op 18 april 2013 biedt de Minister van ez de voortgangsrapportage aan 

‘Wegnemen van belemmeringen in de bbe’. Hij informeert daarmee de 

Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van belemmeringen  

en de 20 nieuwe belemmeringen die ondernemers hebben aangedragen. 

De overheid heeft met wet- en regelgeving invloed op investeringen in 

duurzame innovatie. Door het afnemen van de financiële middelen neemt 

het belang van innovatie stimulerende regelgeving toe. Het programma 

botsende belangen bbe wordt ook gevoed door de Green Deals. Met circa  

23 Green Deals zijn afspraken gemaakt met partners op het gebied van bbe. 

De in 2011 geïnventariseerde 69 belemmeringen verschillen naar aard van 
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operationeel, waarbij de uitvoering van regelgeving beperkend is, tot fun-

damenteel, waarbij aanpassing politieke en beleidsmatige keuzes vraagt. 

Het programma is in eerste instantie gestart met de top 25 belemmeringen 

die de High Level Group bbe (onder voorzitterschap van vno-ncw) met 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven heeft geprioriteerd. Van de 69 

belemmeringen zijn er het afgelopen jaar 24 weggenomen en is gezocht 

naar een andere oplossing. Bij 3 belemmeringen is helderheid gegeven  

dat aanpassing niet wenselijk is. Aan 23 wordt gewerkt. De 19 die nog niet 

zijn opgepakt staan voor het komend jaar op het programma. De eerste 

resultaten van het programma zijn goed ontvangen door ondernemers.  

Dit blijkt uit een aantal bijeenkomsten waarbij experts, brancheorganisaties 

en ondernemers gevraagd is te reflecteren op de geconstateerde belemme-

ringen en de gekozen oplossingsrichtingen.57 

Op 4 oktober 2013 zendt de minister van ez, mede namens de staatssecre-

taris van i&m, de voortgangsrapportage Biobased Economy naar de Tweede 

Kamer. De voortgangsrapportage informeert over de ontwikkelingen op  

de verschillende onderdelen uit de hoofdlijnennotitie van 2 april 2012.  

Zo neemt de belangstelling binnen de Nederlandse industrie om biobased 

producten te ontwikkelen en produceren toe. Diverse branches nemen  

de overgang naar biobased grondstoffen op in hun visie en formuleren 

ambities voor het aandeel biobased in hun producten. Ook de regio’s in 

Nederland hebben de ontwikkelingen herkend en zijn begonnen zich rond 

het thema te organiseren en daarbinnen hun eigen specifieke richting te 

kiezen. In Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland is bijvoorbeeld het Bio-

based Delta programma opgericht met focus op onder andere aromaten, 

en in de metropoolregio Amsterdam is het programma Biobased Connec-

tions van start gegaan. Om de interacties tussen alle betrokkenen te be-

vorderen, wordt er twee maal per jaar een brede netwerkbijeenkomst  

georganiseerd. Om digitale interacties te bevorderen is de bbe-community 

gecreëerd, een website met nieuwsbrief, een LinkedIn groep en Twitter. 

Deze community telt ruim 2800 leden. Om interacties tussen bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties, wetenschap en overheid te stimuleren, is 

een maatschappelijke dialoog georganiseerd. Ook is er sprake van samen-

werking met Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen. De internationale strate-

gie is daarnaast gericht op samenwerking op het vlak van innovatie en 

technologie en het ontwikkelen van duurzame biomassa productieketens. 

Hiervoor richt de Nederlandse overheid zich, naast Europa, op de landen 

Brazilië, Verenigde Staten, Canada, Maleisië, Oekraïne en Rusland. Eind 

2013 zal een evaluatie plaatsvinden van de gehele programma-aanpak 

(verwachte afronding voorjaar 2014).58
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Bijlage 2   Opbrengsten uit de 

interview ronde

Nieuw momentum voor een al langer bestaand idee 
De biobased economy is geen nieuw verschijnsel. Sinds de jaren ’50 zijn 

verschillende bedrijven al bezig met duurzame productietechnieken die 

als biobased kunnen worden aangemerkt. De idee dat natuurlijke producten 

door slimme technieken kunnen worden benut voor industriële toepassing 

en voor energiewinning bestaat al lang. Sommige bedrijven maken reeds 

decennia gebruik van biobased productietechnieken, overigens zonder dat 

woord te gebruiken. Niet als integraal onderdeel van het bedrijfsproces, 

maar wel van belang voor de onderneming. Voordat het Interdeparte-

mentaal Programma BioBased Economy (ipbbe) in 2009 werd opgericht, 

“bestond” de biobased economy dus al. Het is een ontwikkeling die uit de 

economie zelf komt, van onderop, en die niet is ‘afgekondigd’ of ‘uitgevon-

den’ door het beleid. Tegelijkertijd is de biobased economy na 2005 in een 

sterke ontwikkeling gekomen. Technologische ontwikkelingen, maar ook 

de veranderende omstandigheden op de markt voor energie en grondstof-

fen, maken dat er meer dan ooit vraag is naar biobased producten én er 

nieuwe – en volgens sommigen – ongekende mogelijkheden zijn voor 

nieuw aanbod. 

Toch betekent een groeiende potentiële vraag en een toenemend aanbod 

– met eerste voorbeelden van volwassenwording van producten, zoals 

biofuels – niet dat de sector als vanzelf tot bloei komt. Integendeel, hoewel 

de term al een tijdje rondzingt is de échte versnelling pas recent ingezet. 

En die valt, toevallig of niet, toch ook wel samen met het Interdepartemen-

taal Programma BioBased Economy en daarbinnen met de inspanningen 

van Roel Bol. In verschillende interviews is Roel Bol door respondenten als 

een drijvende kracht aangeduid voor de ontwikkeling, als de motor achter 

het programma. “Mister Biobased” hoorden we meer dan eens. In deze 

bijlage kijken we naar de inspanningen van het programma, de rol van 

Roel Bol, en zoeken we naar de onderliggende patronen in het verhaal.
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Het verhaal vertellen
Roel Bol, werkzaam op het ministerie van lnv, start rond 2004 met het 

agenderen van de biobased economy. Hij heeft het gevoel dat er ‘iets’  

mee gedaan moet worden, hij ziet er toekomst in. Bol is een ervaren top-

ambtenaar, met een groot netwerk buiten de overheid. Vanuit eerdere 

functies heeft hij veel contacten in het bedrijfsleven en door zijn ervaring 

op verschillende departementen weet hij ook binnen de Haagse wereld de 

weg. Hij begint het idee van “biobased” te agenderen en krijgt de mogelijk-

heid om een klein team rond het onderwerp te formeren. Hij gaat het land 

in om verhalen te verzamelen, soms van bedrijven die zelf achteraf aange-

ven dat ze toen wat verbaasd waren over de Haagse aandacht: “biobased 

was echt maar een klein deel van onze productie, maar Roel lichtte het er 

uit en vroeg of hij ons als voorbeeld mocht gebruiken. Zo ging het in de 

buitenwereld leven en kregen we ineens ook zelf meer vragen.” 

Als zich de mogelijkheid van een interdepartementaal programma aan-

dient, stapt Roel Bol naar voren. Vanuit het netwerk kwam de biobased 

economy in het Regeerakkkoord. De passage in het Regeerakkoord bete-

kent vervolgens het haakje om het werk uit te bouwen. Het programma 

ipbbe is geboren. Het programma wordt opgehangen tussen lnv en ez in, 

met als opdracht om de dan nog prille sector verder te brengen. Onduide-

lijk is of de casting van Bol voor het programma bewust was en in hoeverre 

het ontstaan van het programma een gevolg is van eerdere inspanningen 

van Bol. Duidelijk is wel dat beide elkaar vinden; Roel Bol stapt erin en 

wordt voor het programma vrijgesteld zodat hij de mogelijkheid krijgt om 

een team samen te stellen van een aantal fte en een beperkt budget voor 

de ontwikkeling van de biobased economy. 

Het programma bestaat in eerste instantie uit een interdepartementaal 

team van mt-leden en directeuren die werkten voor vijf ministers. Tijdens 

het proces ontstaat wel het idee dat het nodig was om één minister te 

hebben die het programma kon omarmen. Zo werd de minister van lnv 

uiteindelijk verantwoordelijk voor het programma. Vanaf het prille begin 

heeft het ipbbe zich ingezet voor politiek draagvlak, wat een belangrijke 

voorwaarde is geweest voor de vrijheid van het programma. Alleen zo kon 

het programma, met volledige politieke en ambtelijke steun, opereren 

“naast de traditionele lijnen van het ministerie”. Het ipbbe maakte in de 

gehanteerde aanpak gebruik van de vrijgestelde ruimte door zich, naar 

eigen zeggen, “niet te laten gijzelen door concrete doelstellingen”. Men 

ging in plaats daarvan liever uit van complexiteit en onzekerheid, van de 
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idee dat onduidelijk was waar het programma precies heen ging en wat er 

nodig was. 

“Het ipbbe was een aparte en unieke opdracht, dat naast de normale lijnen van het 

ministerie werkt. De eerste twee jaar was het nog helemaal niet duidelijk wat we 

nu precies zouden doen, maar we accepteerden dat we niet via traditionele paden 

werkten.” – ipbbe

“De ideale oplossing komt niet, dus je moet het gewoon proberen. Daar de ruimte 

voor krijgen en nemen. Niet de angst hebben dat je iets fout gaat doen.” – ipbbe

De activiteiten van het ipbbe waren vooral gericht op het agenderen van  

de biobased economy. Vanaf het begin was de gedachte van de programma-

leden dat de vernieuwing van buiten zou moeten komen en dat de weg via 

buiten de enige manier zou zijn om voldoende aandacht te mobiliseren 

voor het thema. Het programma ging aan het werk om zoveel mogelijk 

beweging te creëren in de buitenwereld. Zo organiseerde men een groot 

aantal bijeenkomsten, gaf het ipbbe overal presentaties over biobased eco-

nomy, en werd het netwerk benut om aan tafel te komen bij grote partijen 

als Shell en dsm. Partijen bleken hiertoe bereid en “wilden er graag bij  

horen”; misschien uit angst om de boot te missen, of ‘gewoon’ omdat ze 

het idee goed vonden. In ieder geval ontstond op die manier momentum 

voor de biobased economy, met belangrijke partijen die zich er aan wilden 

verbinden. Langzaam werd die olievlek groter. Een gesprek bij vno-ncw is 

daarvan een mooi voorbeeld. Het ipbbe ging langs, mede dankzij de steun 

van een aantal grote partijen. Omdat zij het steunden geloofde ook vno-

ncw er in en gingen ook zij het idee steunen. Dat zorgde weer voor een 

hefboom naar andere partijen. Uiteindelijk wilden steeds meer partijen er 

mee te maken hebben en de verbinding aangaan. Zo wordt de biobased 

economy langzaamaan “steeds meer echt”. Begonnen in de verhalen van 

Roel Bol, overgenomen door anderen, ondersteund door prille eerste prak-

tijken, en vervolgens een zelf-organiserende beweging van partijen die er 

in mee wilden. Van onderop, steeds opnieuw bepalen wat goede volgende 

stappen zijn, zoekend naar wat er op dat moment nodig is, en daar vervol-

gens ook voor zorgen. 

“In dit programma is het niet gebruikelijk om achter je bureau te zitten en via de 

‘normale’ gang van zaken te werken. Juist naar buiten gaan was de kracht.” – 

ipbbe
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Naast de lijn van het bedrijfsleven heeft het programma vanaf het begin 

veel aandacht gehad voor de rol van wetenschappelijke kennis en onder-

zoek. Men heeft in het bijzonder de Wageningen Research University, maar 

ook andere partijen, bewust opgezocht. Deels om via de kennis een impuls 

te geven aan de zich ontwikkelende sector, maar ook om via wetenschap-

pelijk onderzoek het verhaal stukje bij beetje meer ‘waar’ te maken. On-

derzoek en publicaties genereren aandacht, die vervolgens maakt dat het 

begrip biobased steeds meer “gewoon” wordt in het spraakgebruik. Rond-

om onderzoek vormen zich nieuwe allianties en krijgen bedrijven nieuwe 

kansen. Zo ontstaat nieuwe bedrijvigheid die als vanzelf weer voor nieuwe 

aandacht zorgt. Zo is het ipbbe ook een verhaal van de onderlinge versterking 

van beleid, bedrijvigheid en kennis – de triple helix zoals bedoeld. Niet als 

een motor waarin vooral veel geld wordt besteed, maar als een zichzelf 

versterkend en aanzwellend netwerk dat – gaandeweg door de eigen  

inspanningen – steeds meer groeit en daarmee ook steviger wordt.

Voor deze manier van werken was ruimte nodig. Roel Bol kreeg die ruimte 

in eerste instantie deels op persoonlijke titel, hij was in staat om voor zich-

zelf iets te creëren. Zo vond hij het belangrijk om buiten het ministerie te 

zitten, om naar binnen én buiten te onderstrepen dat het geen gewone 

overheidsdienst was. Tegelijkertijd is het verhaal van het ipbbe niet het 

verhaal van een groep ambtenaren die zich helemaal buiten het ministerie 

heeft georganiseerd, met lak aan de geldende mores. Integendeel, om buiten 

ruimte te creëren en te behouden was het nodig om ook de vraag ‘binnen’ 

te bedienen. Een belangrijke manier van het programma om zich buiten te 

bewijzen is het opruimen van tegenstrijdige of tegenwerkende wetgeving. 

Daartoe bewandelt het programma binnen handig de weg. Daarnaast heeft 

het ipbbe eigen nota’s geproduceerd en budget vrijgespeeld. Allemaal dingen 

die interne stuurmanskunst vragen, zeker gezien het departement-over-

stijgende karakter van het programma. 

Het programma heeft verschillende tastbare resultaten opgeleverd. Voor-

beelden zijn de sbir-aanbestedingen voor maatschappelijke uitdagingen, 

small business innovation research, en een tender met betrekking tot bio-

raffinage. Dat telt, maar het is volgens partijen buiten niet het belangrijk-

ste als men spreekt over “de club van Roel”. Er is in het bijzonder waarde-

ring voor het pionierswerk dat is verricht, het op gang weten te brengen 

van de biobased economy door het aanbrengen van verbindingen tussen 

het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Het programma is in de ogen van het netwerk succesvol geweest, niet door 
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in kaders te vatten wat de mogelijkheden zijn, maar door over kaders 

heen te gaan om de biobased economy mogelijk te maken. 

“Normaal gesproken hebben wij altijd kritiek op de overheid, maar voor het pro-

gramma kunnen wij niet anders dan alleen maar lof hebben. De club van Roel is 

proactief bezig geweest om partijen bij elkaar te brengen en om belemmerende 

wetgeving weg te nemen.” – Bedrijfsleven 

“Het ipbbe heeft het goed gedaan door veel te overleggen, mensen voor je te laten 

winnen, ze dezelfde taal te laten spreken en stakeholders bij elkaar te brengen. Het 

programma heeft veel pionierswerk verricht om meer bekendheid te krijgen voor 

biobased economy. Al het mogelijke is gedaan wat mogelijk was.” – Bedrijfsleven

Omgaan met weerstand
De groei ging niet vanzelf. Vanuit het netwerk bestaat er waardering voor de 

aanpak van het ipbbe, maar vanuit het ministerie bestond er ook een zekere 

weerstand. Uiteindelijk opereert het programma wel onder ministeriële 

verantwoordelijkheid en moet er ook een bepaalde openheid en helder-

heid zijn over wat men doet. Daarvoor was het nodig dat het programma 

in nota’s beschreef wat de behaalde prestaties zijn en welke resultaten 

waren geboekt, een gecompliceerde opgave als er geen doelstellingen zijn 

geformuleerd en de activiteiten incrementeel worden ingevuld. Binnen het 

ministerie was de club van Roel daarom vooral “een vaag clubje”, dat niet 

goed kon – en wilde – aangeven wat het precies deed en waarom. 

 “De uitvoering van het programma heeft wel veel energie gekost door onenigheid 

met andere programma’s en collega’s bij het ministerie. Collega’s werken vanuit  

de lijn en vooral programmatisch. Dan komen wij aanzetten met een heel ander 

verhaal, daar worden mensen onzeker van.” – ipbbe

De weerstand is op verschillende manieren ondervangen. Deels door uit-

eindelijk toch ook te leveren wat gevraagd werd: een nota, beleidsregels  

en een nette verantwoording over activiteiten en bestede middelen. Maar 

uiteindelijk was de tweede strategie waarschijnlijk belangrijker. Het ipbbe 

heeft voor de uitleg van zijn eigen nut en noodzaak vooral het zelf opge-

bouwde, inmiddels omvangrijke netwerk ingezet. Het netwerk vertelde  

dat het goed ging en dat het programma belangrijk was. Zo heeft het pro-

gramma een high-level group opgezet, die bestond uit grote partijen als 

Shell en dsm en die bepalend was voor de activiteiten van het programma. 

Zo ontstond in de wereld buiten het departement een werkelijk gevoeld 

mede-eigenaarschap – en dat vertaalde zich naar positieve pers binnen 



Naar een ge(s)laagde strategie   Een evaluatie van het ipbbe 63

het departement. De “kracht van de buitenwacht” was ook binnen van 

groot belang bij het markeren en bestendigen van de eigen positie. Zowel 

politiek als ambtelijk werd de biobased economy stevig geagendeerd. 

Steeds volgens een vergelijkbaar patroon; via signalen van buiten, die  

dan door het programma goed en vaardig intern verder werden gebracht. 

In dat opzicht is de rol van de buitenwereld misschien wel groter dan ooit; 

het ipbbe heeft goed aangevoeld dat het uiteindelijke bestaansrecht van de 

biobased economy écht buiten ligt en dat alleen druk van buiten kan zorgen 

voor voldoende aanhoudende aandacht binnen. 

“De contacten en interacties tussen het bedrijfsleven en het ipbbe is heel nauw 

geweest. Wij hebben elkaar de bal toegespeeld. Het waren korte lijntjes en ook met 

de politiek werd samengewerkt, daar werd in stille diplomatie achter de schermen 

gewerkt”. – Bedrijfsleven

Een variant op hetzelfde mechanisme is de lobby in Brussel die het pro-

gramma gevoerd heeft. Met instemming van Den Haag kwam een lobby  

in Brussel, om van biobased economy een belangrijke prioriteit voor de 

toekomstige groeistrategie van Europa te maken; van daaruit weer terug 

naar Den Haag, om vanuit het departement “invulling te geven” aan de 

vragen vanuit Brussel. Zo lukte het opnieuw om via de lijn van buiten  

de organisatie binnen op scherp te zetten voor biobased economy en  

het onderwerp extra onder de aandacht te brengen. Letterlijk buiten de 

bestaande kaders om denken en werken, om uiteindelijk de kaders zelf  

te kunnen beïnvloeden en te verleggen – zodat het onderwerp biobased 

economy steeds meer binnen de kaders is beland. 

Een derde element van de strategie om via de weg van buiten juist binnen 

aandacht te mobiliseren is de strategie van het “delen” geweest. Het pro-

gramma is nooit gulzig geweest en heeft anderen het podium gegund. Men 

spreekt buiten veel over “de club van Roel” maar een van de kwaliteiten 

van het ipbbe lijkt juist te zijn dat het programma kan afzien van de schijn-

werpers. Het programma opereert in de luwte, zoekt het podium om de 

boodschap van biobased te verkondigen, maar laat het vieren van de suc-

cessen aan anderen. Het ipbbe is het gezicht van de ontwikkeling, maar het 

applaus en de credits zijn voor anderen. Intern en extern. De Minister 

moet op momenten in beeld kunnen komen, ondernemers moeten soms 

kunnen schitteren. Het ipbbe begrijpt hoe netwerken werken, dat het gaat 

om elkaar succes gunnen; dat weggeven en delen uiteindelijk betekent dat 

er voor iedereen meer overblijft. Dat heeft gezorgd voor veel sympathie en 

steun – ook op momenten dat er tegenwind was en het moeilijker ging. 



64 Vorm geven aan inhoud

Naar de volgende fase
Het ipbbe is succesvol geweest in het agenderen van de biobased economy. 

En tegelijkertijd wijzen zowel voor- als tegenstanders van de aanpak van 

het programma erop dat het succes tot nu toe geen garantie is voor de 

toekomst. De sector heeft een eigen dynamiek en staat in dat opzicht op 

eigen benen, maar tegelijkertijd is de ontwikkeling broos.

“We moeten niet denken dat we er zijn. Dat de overheid ermee bezig is, wil nog 

niet zeggen dat we een duurzame biobased economy hebben. We hebben geïnves-

teerd in het tot stand brengen ervan, nu is het belangrijk om een analyse te maken 

van hoe het programma zich verder kan ontwikkelen.” – Bedrijfsleven 

“Roel heeft een team opgebouwd en de voorzetten gegeven. Nu moeten de doel-

punten gemaakt worden, ze moeten nu gaan scoren!” – Bedrijfsleven

Alle gesprekspartners zijn het er over eens dat het programma nu de 

agendering voorbij is. Het programma zou zich nu meer moeten richten op 

het creëren van meer biobased massaproductie, niet alleen in Nederland 

maar ook op Europees niveau. Nog steeds heeft het ipbbe daarin een facili-

terende rol, de overheid kan immers niet zelf meer volume maken in de 

productie. Het ipbbe kan grootschalige onderzoeksprogramma’s ondersteu-

nen, die gericht zijn op het creëren van meer massa en zo oriënteren waar 

de meeste potentie zit. Voor bedrijven is biobased produceren veelal nog 

zeer kostbaar en te onzeker om sluitende businesscases te kunnen maken. 

Het is daarom voor hen van belang dat het ipbbe zich blijft richten op het 

wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, en zich oriënteert op 

mogelijkheden om financiële prikkels in te brengen om daadwerkelijk 

biobased te produceren. Het belang van het voortbestaan van het pro-

gramma is er dan in gelegen om op de achtergrond ervoor te zorgen dat 

andere partijen de biobased economy realiseren. 

“We komen nu in een vervolgfase, waarin we moeten doorontwikkelen naar de 

productiekant. In het begin was het programma er vooral om biobased economy 

kenbaar te maken en door de netwerkaanpak is dat ook goed gelukt, maar nu 

moeten we ook echt gaan produceren.” – ipbbe

“Wat nu moet gaan gebeuren is om een volgende stap te zetten: weg van de  

keukentafel, naar echt iets tastbaars produceren.” – Bedrijfsleven 
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