Transdisciplinair
Samenwerken
‘Mijn kennis staat niet centraal,
maar is wel cruciaal’
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Handreiking van
de Community
Sociaal Circulair
De Community Sociaal Circulair wil bijdragen aan de transitie
naar de circulaire economie. Dit doen we door samen met
professionals uit de praktijk en wetenschap te werken aan de
sociale uitdagingen en kansen waar we voor staan.

Visie op transdisciplinair samenwerken
‘Droom groot, deel de verbeelding’

Onze visie laat zich samenvatten in de woorden van John Grin,
hoogleraar systeeminnovatie en deelnemer in de community:
Wij zien transdisciplinair samenwerken als een vorm van
kennisproductie en toepassing rond een complex vraagstuk,
waaromtrent belangrijke onzekerheid en vaak ook verschil van
inzicht bestaat, en waaraan experts uit verschillende disciplines en
betrokkenen uit de praktijk bijdragen.

Maatschappelijke transities brengen uitdagingen met zich mee
die vragen om een integrale benadering, een nieuwe manier
van samenwerken tussen disciplines, maar ook zeker tussen de
wetenschap en de praktijk. Tegelijkertijd is deze samenwerking
vaak nog onbekend terrein, en daarmee uitdagend. Deze
‘wicked problems’ zijn zo vervlochten en lastig te begrijpen dat
een mogelijke oplossing nieuwe problemen blootlegt of zelfs
creëert.
Daarom kwam de Community Sociaal Circulair in november
2021 bij elkaar om de fijne kneepjes van het vak te leren.
Hoogleraar John Grin en onderzoeker Femke Merkx namen
ons mee in de vraag wat trandisciplinair samenwerken eigenlijk
is en wat deze manier van werken van ons vraagt.
In deze handreiking over Transdisciplinair Samenwerken delen
we de eerste inzichten die we samen hebben opgedaan en die
we ook verder in de praktijk willen brengen. Onze hoop is dat
dit een impuls geeft aan de samenwerking tussen partijen uit de
praktijk en de wetenschap.
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Dit betekent dat bij transdisciplinair werken kennisontwikkeling niet het
exclusieve domein van wetenschap, kennisinstituten of experts is, maar
dat ook partijen uit de praktijk worden aangesproken op hun kennis en
expertise. Want kennis over en van sociale innovatie komt tot stand in
de wetenschap én in de praktijk. Voor alle partijen geldt: willen zij hun
kennis aanwenden voor systeemverandering, dan is samenwerking over
alle grenzen heen essentieel.
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Rolverschuivingen in
transdisciplinair werken

Werk, denk, onderzoek en spreek
vanuit verbazing, intuïtie, en nieuwsgierigheid

In deze vorm van samenwerking zijn er veel (nieuwe) rollen op de
vlakken van kennisontwikkeling, besluitvorming en financiering.
Rollen kunnen ook verschuiven. Overkoepelend is het inzicht dat
‘kennis’ niet langer het domein is van de wetenschapper, maar van
álle samenwerkingspartners. De term ‘kennis’ krijgt in transdiscplinair
werken een bredere betekenis en invulling dan vanuit de wetenschap
wordt gehanteerd. Kennis komt vanuit meerdere bronnen. Ieders
kennis is nodig bij het oplossen van nieuwe, uitdagende vragen en
probleemstellingen. Daarbij is de kennis vanuit de wetenschap niet
waardevoller dan die van de praktijk en omgekeerd.
Concrete tips
→Investeer in samenwerken en het spreken met veel
verschillende soorten partijen
→Luister goed naar elkaar en waardeer elkaars kracht en inzichten
→Benader elkaar vanuit een positieve en nieuwsgierige houding
→Spreek bijvoorbeeld van specialisme in plaats van verkokering
Wat betekent transdisciplinair werken voor (de nieuwe rol van)
de wetenschapper?
In deze vorm van kennisontwikkeling verschuift de rol van de
wetenschapper van objectief observator naar een meer subjectieve
rol. De wetenschapper wordt onderdeel in het creatieproces van
oplossingen. De rol die de onderzoeker in het creatieproces goed past,
is die van systeemdenken, sociaal leren, reflectie en monitoring. Door
de afstand van de praktijk kan de wetenschapper wezenlijk bijdragen
aan het ontwikkelen van een nieuwe taal voor transdisciplinair
werken.
Concrete tip

Zie de praktijkpartijen niet
als object van onderzoek
waarbij je de praktijkcases
gebruikt als illustratie
van je bevindingen. Maar
draag samen met de
praktijkpartijen bij aan
oplossingen in de praktijk,
zowel op micro, meso als
macroschaal.
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Wat betekent transdisciplinair werken voor (de nieuwe rol van)
besluitvormers?
Beleid ontstaat vaak al in de praktijk. Als in de praktijk blijkt dat
bijvoorbeeld het toepassen van secundaire vezels in een spijkerbroek
mogelijk is, dan kan het beleid dat tot norm verheffen. Daarmee
heeft het beleid de praktijk ook echt nodig. Er is tijd, geld en
experimenteerruimte nodig om in partnerschap de nieuwe wereld
te ontdekken en vorm te geven. Waar processen nu vaak lineair en
technisch ingestoken zijn, gericht op output, dient beleid te investeren
in circulaire processen, gericht op meervoudige waardecreatie.
Concrete tips
→Investeer in samenwerking met initiatieven van onderop om
zo zicht te krijgen op sociale innovaties en nieuwe manieren
van werken
→Bekijk hoe je beleid kunt ontwikkelen die nieuwe praktijken
kunnen verheffen tot norm.

Wat betekent transdisciplinair werken voor (de nieuwe rol van)
praktijkpionier?
Praktijkpioniers worden in transdisciplinair werken uitgedaagd om
hun kennis te delen, te (willen) leren van vergelijkbare initiatieven
en tijd te steken in samenwerking met de wetenschap in meerjarige
onderzoeksprogramma’s en Living Labs.
Concrete tips
→Investeer tijd in samenwerking met andere partijen, ook als dat
in de waan van alle dag niet lijkt te helpen
→Betrek de wetenschap bij het zoeken naar oplossingen en heb
daarbij oog voor de noodzaak van kennisontwikkeling voor
jouw eigen project en voor de oplossingen van de
systeemvraagstukken die achter jouw project schuil gaan.
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Rolverschuivingen schuren
De rolverschuivingen die hierboven kort zijn
aangestipt, kunnen behoorlijk schuren met
de reguliere manier van denken en doen. Wat 
betekent dit voor de samenwerkende partijen?

Wetenschappers laten zich nog vaak sturen op basis van
aantallen publicaties in hoog aangeschreven wetenschappelijke
tijdschriften. Deze tijdschriften zijn vaak disciplinair van aard. Het
publiceren in deze tijdschriften maakt het benutten van ontwikkelde
kennis lastiger omdat de kennis pas gedeeld mag worden na
publicatie of achter een betaalmuur verdwijnt. Gelukkig zien we
de afgelopen jaren een kentering in het beleid. Open access, de
vrije toegankelijkheid van publiek gefinancierd onderzoek is een
belangrijke beleidsdoelstelling. Onder de noemer van ‘Erkennen
en waarderen’ hebben alle wetenschappelijke kennisinstellingen
afgesproken dat zaken als samenwerking met praktijkpartners en
het realiseren van concrete maatschappelijke impact belangrijke
activiteiten zijn om te erkennen en waarderen. De randvoorwaarden
voor een andere rol van wetenschappers worden steeds beter. Nu is
het aan de wetenschappers om hun rol ook daadwerkelijk anders in
te gaan vullen.
Ondernemers en bewoners die werken aan een circulaire
maatschappij, hebben hun focus doorgaans lokaal liggen en minder
op systeemniveau. Zij zijn niet gewend om de vele systeembarrières
waar ze tegenaan lopen, in te brengen in een lerende community.
Gebrek aan capaciteit leidt er vaak toe dat de samenwerking met
andere partijen in andere plekken in het land niet altijd wordt
gezocht. Belangrijk voor initiatiefnemers is om te realiseren dat
als je tegen systeembarrières aanloopt je meer dan anders moet
investeren in samenwerking. Dat kost vooral tijd. Maar het is dan
ook voor altijd.
In het beleid is de sturing op efficiency, planning & control
vaak leidend. Dit maakt dat publiek-civiele samenwerking nog in
de kinderschoenen staat in vergelijking met de gevestigde (goed
georganiseerde) samenwerking tussen markt en overheid. Hoewel
steeds duidelijker wordt dat er ruimte moet komen voor publiekeciviele samenwerking, zit de huidige organisatiestructuur op dit
moment deelname aan transdisciplinair samenwerken in de weg.
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#Hoedan | Speelveld
van gezamenlijke
kennisontwikkeling

→ Verzamel perspectieven
Door over het vraagstuk in gesprek te gaan met
onderzoeksdisciplines, belanghebbenden en andere
betrokkenen, ontwikkelt de samenwerking een breed en
diep inzicht op het vraagstuk. Dat is nodig om tot de juiste
vraagstelling en oplossingsrichting te komen.

Transdisciplinair samenwerken vraagt om een eigen, passende
procesaanpak voor kennisontwikkeling. Dat begint met het
inrichten van het speelveld voor de samenwerking en om
samen de spelregels te bepalen. Zodat een ‘trusted space’ tot
stand kan komen waarbij het hogere doel deelnemers verbindt.
Hieronder hebben we een aantal aandachtspunten beschreven
die hopelijk helpen om het speelveld in te richten en de
samenwerking effectief te maken. Deze aandachtspunten richten
zich op de onderwerpen: samenwerking aangaan, het proces van
kennisontwikkeling, en sociaal leren.

Samenwerking aangaan
→ (Ver)dienmodel
Om tot samenwerking te komen, is voor alle
deelnemers
een (ver)dienmodel nodig: voor ieder moet de balans
tussen
‘halen en brengen’ (blijven) kloppen.
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→ Stel de juiste vraag
Om aan het juiste vraagstuk te werken, is het van belang dit te
definiëren vanuit de gezamenlijke context, en niet uitsluitend
vanuit het eigen kader en ervaringen. De vraagstelling ligt niet
vast, maar ontwikkelt zich iteratief in de samenwerking. Blijf je
voortdurend afvragen of het nog de juiste vraag is die op tafel ligt.
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Kennisontwikkeling
→ Zoek naar niet-gangbare kennis
Durf verder te kijken dan je eigen bubbel. Nodig mensen vanuit
andere vakgebieden uit om mee te doen. Denk bijvoorbeeld
aan kunstenaars, vrijwilligers of bewoners.
→ Het proces wint aan kracht en scherpte door elkaar bewust uit
te dagen en te bevragen, en daarbij te zoeken naar het nietgangbare pad.

Sociaal leren
→ Analyse en feedbackloops
Transdisciplinair werken vraagt om constante iteratie; stellen we
nog de juiste vraag, zijn we op de goede weg, missen we nog
partijen aan tafel? Bouw deze in het proces in. Wees bereid om
je eigen mening te herzien.
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Wetenschap en
praktijk, stap bewust
in deze vorm van
kennisontwikkeling,
doe uw voordeel met
deze handreiking; dan
wint het proces van
kennisontwikkeling
aan effectiviteit,
en komt er meer
plezier en diepte in de
verbinding.
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Community Sociaal Circulair is een interdisciplinair
netwerk van wetenschappers, pioniers uit de praktijk en
besluitvormers, dat zich richt op sociale innovatie voor de
circulaire economie. De community is een initiatief van Het
Groene Brein in samenwerking met de Goldschmeding
Foundation, en gestart in 2020. De community deelt
en ontwikkelt interdisciplinaire kennis die concreet
bijdraagt aan zowel praktijkcases als aan de transformatie
van het huidige systeem. Dit doet ze op dit moment
binnen zes subgroepen; Circulaire Burgerinitiatieven,
Bedrijventerreinen, Netwerken voor natuurinclusieve (land)
bouw, Sociale dilemma’s van circulair ondernemen, Textiel
Pioniers en Product as a Service. www.sociaalcirculair.nl
Wat betekent transdisciplinair werken voor de
(nieuwe rol van) Het Groene Brein?
HGB heeft als inspirator, verbinder en facilitator van
de community vele rollen, en is daarmee een dragende
kracht. Transdisciplinair werken brengt de focus op
actieve verbinding (matchmaking): wetenschap en
praktijkpionier zouden elkaar gemakkelijk(er) willen
vinden, en gemakkelijk(er) tot samenwerking komen op
onderzoeksvragen uit de praktijk. De kennis die binnen de
community wordt ontwikkeld, deelt zij op haar platform,
zodat velen hiervan kunnen kennisnemen, en dit in de
praktijk kunnen implementeren. www.hetgroenebrein.nl
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Met dank aan alle aanwezige leden van
de Community Sociaal Circulair tijdens de
werkbijeenkomst op 4 november 2021, in het
bijzonder John Grin, Femke Merkx, Patrick
Hoogenbosch, Dieter van den Broeck en Bo Broers,
Jifke Sol, Anna Richt Hannema, Cunera Joosten,
Godelieve Spaas en Patrick Huntjens.

