Ommen, 9 juli 2018

Jubileumbijeenkomst Samen werkt beter
Op 9 juli 2018 vond een bestuurlijk overleg plaats van Samen werkt beter. Na afloop sloten ook de
partners aan die in de beginfase betrokken waren. Tijdens deze jubileumsessie, die eigenlijk ook
werd ervaren als een kleine reünie, hebben de partners teruggeblikt naar de stappen die de
afgelopen jaren gezet zijn. Ook keken de partners vooruit en zijn diverse tips gegeven. Eén ding is
duidelijk, Samen werkt inderdaad beter. Komende jaren wordt gewerkt om de samen werkt beter
gedachte ook op lokaal niveau verder vorm te geven.
In 2013 hebben Sybe Schaap en Co Verdaas zich hard gemaakt om de samenwerking tussen Overijsselse
partners vorm te geven. In die tijd stonden diverse natuur en landbouworganisaties lijnrecht tegenover elkaar.
Sybe Schaap was aanwezig om samen met de huidige en toenmalige Samen werkt beter partners terug te
kijken naar hoe Samen werkt beter is ontstaan. Volgens hem was er destijds een hoge spanning tussen de
partners merkbaar. Een understatement weten velen. Met een geheime brief, ondertekent door alle partijen, is
een ware cultuuromslag in gang gezet. Gun jezelf en de andere een kritische spiegel, praat met elkaar, zeg wat
je denkt, en vooral, leer elkaar kennen als mens.
Daar waar de samenwerking onmogelijk leek, is het toch gelukt. Door de wilskracht van alle afzonderlijke
partners, is het gelukt om onder de noemer Samen werkt beter, weer belangrijke thema’s te bespreken. Dat
vereiste een goede toelichting naar de achterban, aangezien het wederzijdse onbegrip diep geworteld bleek.
Door elkaar vaak te zien en te luisteren naar elkaar, ontstond meer begrip voor elkaars standpunten.
Uiteindelijk is een nieuwe samenwerking ontstaan, die vandaag de dag nog altijd heel waardevol blijkt. Het
gezamenlijk doel? Een nieuwe balans tussen economie en ecologie. En dat begint met respect en begrip voor
elkaars standpunten en belangen.
Samen werkt beter blijkt echt uniek
De partners die het stokje hebben overgenomen van hun voorgangers en relatief nieuw zijn bij Samen werkt
beter, kunnen het zich haast niet voorstellen. “Ik heb de verhalen gehoord, maar het is nu zo vanzelfsprekend
dat we elkaar als partners opzoeken. De pijn en strijd die voorheen is gevoeld, is niet meer aan de orde,”
vertelt Marjet Korf van Natuurmonumenten. Ben Haarman van LTO Noord is ook betrokken bij ontwikkelingen
in andere regio’s. “Zoals we hier samenwerken, is echt uniek.”
En zo is het ook echt, beaamt gedeputeerde Hester Maij: “In de laatste vijf jaar heeft Samen werkt beter zich
enorm ontwikkeld. We hebben samen grote stappen kunnen zetten. Dat was vijf jaar geleden ondenkbaar.
Inmiddels wordt Samen werkt beter als een voorbeeld gezien van een efficiënte samenwerkingsvorm bij
bijvoorbeeld het ministerie en het interprovinciaal overleg. Dat is echt uniek en daar ben ik echt trots op!”
De huidige partners zetten samen de schouders eronder om gezamenlijk een complexe opgave, zoals die van
Natura 2000, te kunnen realiseren. “Maar het venijn zit ‘m in de staart,” zegt Klaas de Lange van LTO Noord.
“Nu de implementatie plaatsvindt, voel je echt wat de consequenties zijn en zijn het verdriet en de emoties
goed zichtbaar. De implementatie is een hele moeilijke fase.”
“Ik zou Samen werkt beter de komende jaren graag door willen vertalen naar lokaal niveau,” vult wethouder
Erik Volmerink namens VNG aan. “De fase waarin we nu terecht komen, is de doorvertaling naar de bewoners.
Dat levert momenteel lokaal spanning op. Als bestuurlijk partners van Samen werkt beter kunnen we een
belangrijke bijdrage leveren, om ook op lokaal niveau over de grenzen van een eigen belang heen te kijken en
de gemeentelijk bestuurders goed te betrekken.” Voor Samen werkt beter brengt dat weer nieuwe ambities met
zich mee en een verdieping van de huidige uitvoeringsagenda.

