Biomimicry & Beleid

Showcase Biomimicry & Beleid
Dit project is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het
kader van het Beleidsondersteunend Onderzoek. Binnen de showcase “Biomimicry &
Beleid” is verkend hoe de natuur als inspiratiebron kan dienen voor het ontwikkelen van
nieuwe organisatiesystemen voor beleid. Belangrijk hierbij is dat de toepasbaarheid van
deze organisatiesystemen in de dagelijkse praktijk op de voorgrond wordt gehouden.
Vragen zoals “hoe werkt dit in de praktijk en wat leveren deze inzichten concreet?” op zijn
hierin meegenomen.
Biomimicry & Beleid is uitgevoerd door Alterra Wageningen UR (Fabrice Ottburg, Renze van
Och en Charlotte Lelieveld), Biomimicry NL (Bowine Wijffels) en Buro Rosa (Rosa Lucassen)
in samenwerking met het projectteam “Samen in Beleid” onder leiding van Ben Holtslag en
Louis van Vliet. Meer informatie bij charlotte.lelieveld@wur.nl
Biomimicry & Beleid is één van de drie showcases binnen ‘Nature Meets Design’.
Zie voor meer info:
www.naturemeetsdesign.nl/showcase-biomimicry-beleid
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De opdracht

Inventarisatiesessie
?
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3. Co-Creatie sessie

Samen met het team inventariseren welke vraag
verder uitgewerkt gaat worden. Hierbij gaan we in
op welke gebieden veranderingen gaan ontstaan.
Hieruit wordt een clustering gemaakt die verder uitgewerkt gaat worden tijdens de co-creatie sessie.
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1. Samen vraagstuk selecteren

?
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De energieke samenleving

?

Co-creatie sessie waarbij de kennis van de natuur
en beleidsorganisatie verder uitgewerkt wordt.
De kennis van de ecologen en biologen worden
gepresenteerd, waarna ?er in groepen gewerkt
? vertaling te maken naar de gestelde
wordt om een
vragen. Doel hierbij is dat er wordt toegewerkt
naar
?
? deze resultaten
? meteen
duidelijke inzichten hoe
toepasbaar kunnen worden gemaakt. Wat betekent
? de natuur voor het beleid en nieuwe
de kennis van
organisatie?systemen? Een multidisciplinair team
van organisatiedeskundigen, beleidsmedewerkers,
biomimicry experts, ecologen en biologen werken
samen onder begeleiding van een design thinker.
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2. Aan de slag met de natuur
Welke lessen kunnen we leren van de natuur?
?
Samen met ecologen en biologen aan de slag met
de kennis van de natuur. Tijdens dit proces worden
vragen gesteld
? aan natuurexperts aan de hand van
de resultaten van de eerste sessie. De natuur maakt
geen afspraken, aan biologen en ecologen worden
vragen gesteld als: hoe wordt er gecommuniceerd,
hoe overleven soorten, hoe
? wordt er samengewerkt,
hoe worden belemmeringen
omzeilt, welke relaties
?
ontstaan er en waarom? Hoe werken organisatievor?
men in de natuur en hoe
? kunnen we deze vertalen
naar de vraag hoe de transitie van de rol van de overheid naar netwerkpartner
ontwikkeld kan worden.
?

?

?

?
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4. Uitwerken
resultaten
?
?

?

?

?
Het resultaat
van
deze showcase zijn concrete
?
inzichten hoe de kennis van de natuur vertaald kan
worden voor concrete vraagstukken van nieuwe
organisatievormen. Bijvoorbeeld inzichten hoe de
natuur samenwerkt en hoe deze lessen toegepast
kunnen worden op een organisatiesysteem.
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Wat kunnen we leren van de natuur over nieuwe
organisatiesystemen voor beleid?

?

De overheid is in een transitie naar een nieuwe rol
als netwerkpartner van de energieke samenleving.
Bij de energieke samenleving gaat het erom dat
het initiatief en de energie vanuit de maatschappij
wordt ontwikkeld, waarbij nieuwe uitdagingen voor
beleid tot stand komen. Hierbij is een belangrijke
rol weggelegd voor het stimuleren en faciliteren
van maatschappelijke krachten en vraagstukken.
Binnen de showcase “Samen in Beleid en
Biomimicry” is verkend hoe de natuur als
inspiratiebron kan dienen voor het ontwikkelen
van nieuwe organisatiesystemen voor beleid.
Belangrijk hierbij is dat de toepasbaarheid van deze
organisatiesystemen in de dagelijkse praktijk op de
voorgrond wordt gehouden. De vervolgstap van
deze showcase ligt in het uitwerken van een toolbox
die handvaten biedt aan beleidsmedewerkers voor
het operationeel maken van de lessen uit de natuur.

Sessie Dutch Design Week
De energieke samenleving

Biomimicry voor sociale innovatie
De life’s principles

Life’s principles toegepast op beleid

Het leven (de natuur) heeft zich aan weten te pas- 1.
sen aan de omstandigheden op aarde, zoals de
beschikbaarheid van water, licht en zuurstof en
aan de cyclische processen van dag, nacht en de 2.
seizoenen. Als je de natuur bestudeert, valt op
dat er zes basis overlevingsstrategieën zijn. Deze
principes zijn door de organisatie Biomimicry3.8
opgetekend en worden de zes principes van leven genoemd. (life’s principles, zie afbeelding). 3.

De energieke samenleving, de maatschappij dat ben
jij! Wat kunnen we leren van de natuur om “Samen in
Beleid” tot uitvoer te brengen? De natuur heeft geen
vergadering op maandagmorgen om de week door
te nemen. Hoe kunnen we leren van de dynamiek
van de natuur in complexe systemen? Op de Dutch
Design Week in Eindhoven vond de Biomimicry en
Beleidsessie plaats. Tijdens deze werksessie hebben we samen gewerkt met ecologen, beleidsmedewerkers, biomimicry experts en design thinkers
aan optimale samenwerkingsvormen gebaseerd op
patronen, strategieën en functies uit de natuur. Zie
hier de visualisatie met de belangrijkste resultaten:

Deze principes liggen aan de basis van hoe planten en dieren zijn gebouwd, welke chemische
processen worden gebruikt en hoe ze opereren en interacteren. Passen we deze principes 4.
toe op interacties en samenwerking (organisatieontwikkeling,
beleid,
samenwerking), dan
krijgen we zes nieuwe principes. Deze staan 5.
in de zeshoeken om de life’s principles heen.
In het project ‘Biomimicry en Beleid’ hebben we deze 6.
6 principes van biomimicry voor sociale innovatie
vertaald naar urgente beleidsvraagstukken. Dat leverde 6 aanbevelingen op die kort zijn samengevat.

Vragen uit de sessies

Relaties
1. Vraag beleid: Hoe kan de overheid samenwerken?
2. Vraag natuur (Ask Nature): Hoe organiseert de natuur een
samenwerking?
3. Voorbeelden uit de natuur:
In het tropisch regenwoud zijn veel samenwerkings relaties (symbiose) ofwel relaties waar beiden partijen voordeel bij hebben.
•
Bomen en mycorrhiza
•
Bromelia’s en pijlgifkikkers
•
Apen als zaadverspreiders
•
Neushoorn met een ossenpikker.
•
Bloemen en hun bestuivers
4. Toelichting op het onderliggende patroon
Cultivate cooperative relationships
Ecosystemen kun je zien als een netwerk van verschillende type relaties. Voedselrelaties, parasiet relaties en
samenwerkingsrelatie. Het principe uit de natuur is te
streven naar een toename van ‘coöperatieve’ relaties in het ecosysteem. Coöperatief betekent: met voordeel voor beide partijen.
De natuur is systemisch en ‘investeert’ in hoge mate in relaties.
5. Vertaling naar de vraag:
Overheden en andere organisatie kunnen hun positie in het ecosysteem verbeteren door relaties aan te
gaan met stakeholders op gelijkwaardig en coöperatieve basis (naar voorbeeld van symbiotische relaties).
Hoe: door meer tijd te nemen om relaties op te bouwen. Door
meer en doorlopend te investeren in relaties en ook meer onderzoeken hoe de gelijkwaardigheid in de relatie gestalte krijgt.
Dat kan concreet gemaakt worden door bijvoorbeeld af te spreken tenminste 20% van je tijd te besteden aan externe relaties.

Responsiviteit

Cultiveer coöperatieve relaties
Werk samen en stimuleer co-creatie
Bouw feedback loops in
Zorg voor responsiviteit door feedbackloops
in te bouwen die voor het beleid van cruciaal
belang zijn
Houd rekening met de context
Houd in beleid door rekening te houden met
de context, cultureel, economisch, ecologisch
e.d.
Groei door netwerken
Zorg voor decentralisatie en zelfsturing
Heb een evolutionaire houding
Laat ruimte voor groei en ontwikkeling
Weet waar je van bent
Bepaal wat de essentie van je taak, rol, organisatie is en wat flexibel mag zijn.

Kennis uit de natuur

Sturing en effectiviteit

Adaptievermogen

1. Vraag beleid: Hoe organiseert de overheid meer responsiviteit
ten aanzien van veranderingen in haar omgeving?

1. Vraag beleid: Hoe kun je maatschappelijke impact zichtbaar
maken?

1. Vraag beleid: Is er een organisatiesysteem denkbaar dat
flexibel en aanpasbaar is, waarbij ieders rol duidelijk is?

2. Vraag natuur (Ask Nature): Hoe organiseert de natuur
responsiviteit?

2. Vraag natuur (Ask Nature): Hoe is de natuur effectief? Want
impact hebben is de effectiviteit.

2. Vraag natuur (Ask Nature): Hoe combineert de natuur
flexibiliteit en taakgerichtheid?

3. Voorbeelden uit de Natuur:
De natuur werkt met feedbackloops ofwel
terugkoppelingsmechanisme. Hier zijn vele voorbeelden van
te vinden.
•
Bij het jagen op zijn prooi maakt de kerkuil gebruik van
feedbackloops. Door zicht en geluid (de zintuigen) te gebruiken
om muizen in en onder de grasvegetatie te lokaliseren).
•
De bloemen van de teunisbloem gaan pas bij het
schemeren open door te reageren op de hoeveelheid
beschikbaar licht (lux). Dit doen zij om bestuivers die nacht
actief zijn te lokken, namelijk nachtvlinders (o.a. uiltjes).

3. Voorbeelden Natuur
In ecosystemen zijn organismen zich constant aan het
‘verhouden’, tot elkaar en tot de omgeving om hier effectief op te
kunnen reageren.
•
Krokodillen wachten tot wilde beesten tijdens de trek
bij het water komen drinken. In een korte periode moet
het dier zich voor de rest van het seizoen ‘volvreten’.
•
Op de Afrikaanse savanne als er na periode van droogte
regenval is, bloeit direct daarna dubbeltjeskruid
(Zuid-Afrika) en wordt bestoven door insecten.

3. Voorbeelden Natuur
•
Bevers kennen nauwelijks hiërarchie. Hun gezamelijke
focus ligt op het bouwen, onderhouden en continueren
van de dam en de daarbij behorende burcht om
als familie een succesvol bestaand op te bouwen.
•
Kuddedieren zoals Zebra’s helpen elkaar. In de groep
is altijd een aantal
individuen op de uitkijk staan
zodat soortgenoten kunnen rusten, foerageren e.d.
•
Bijen leven in een grote groep maar reageren individueel op
factoren als temperatuur en daglicht.

4. Toelichting op achterliggend patronen
Consider context
De natuur is in grote mate afhankelijk van de context
(weersinvloeden, voedselaanbod, vijanden) en heeft als geen
ander systeem geleerd hierop te reageren of zich hieraan
aan te passen. Rekening houden met de context, zo luidt
dit principe. Of misschien sterker: laat de context bepalen!
In de natuur wordt vooral ‘geacteerd’ in het hier en nu. Kansen worden
direct benut en er wordt gehandeld met een focus op overleven.

4. Toelichting op het patroon
Grow through networks
In de natuur is veel decentralisatie en zelfsturing en functioneren
zelfstandig in de context van het geheel. Ze hebben ieder eigen
relaties met hun directe omgeving. Voor het sociale domein
van Biomimicry is het belangrijkste: realiseer groei door het
ontwikkelen van lokale of regionale netwerken en laat hierin
ruimte voor diversiteit. Dat is het best aangepast aan de situatie.

4. Toelichting op de onderliggende patronen
Use feedback loops
Een feedbackloop is een terugkoppeling die voor het juiste
aangepaste gedrag zorgt (zintuigen/reflectie zijn nodig om dit
mogelijk te maken). Om in contact te blijven met de omgeving
en te kunnen sturen op effectiviteit, zijn er in de natuur veel
feedbackloops. Informatie uit de omgeving wordt verwerkt en
hierop wordt gereageerd. Het is een basispatroon van organismen,
populaties (groepen organismen) en ecosystemem om gebruik
te maken van deze terugkoppelmechanismen (feedback loops).
5. Vertaling naar vraag:
Overheden en andere organisaties kunnen op elke beleidsdossier
of maatschappelijke uitdaging waar ze impact op willen
hebben, ten minste drie relevante feedbackloops te formuleren.

5. Vertaling naar vraag
De natuur monitort niet, daarmee is de effectiviteit van ‘gedrag’
groot. Impact zichtbaar maken is effectiviteit vergroten door meer
in het hier en nu te acteren. Dit kun je operationeel maken door elke
dag de vraag te stellen ‘Wat moet ik vandaag wel en/of niet doen in de
context van het hier en nu? Hoe maak ik ruimte voor signalen van het
‘hier en nu’ in de langere termijnopgaves van deze overheidscontext?

5. Vertaling naar vraag
Besluiten liggen waar ze relevant zijn en bij de betreffende
personen die er over gaan in de organisatie (niet altijd de top).
Dit resulteert in organisatievormen die meer uit modules bestaan
(vertrouwen in elkaar en op het gevoel dat het ‘wij’ meegenomen
wordt in de afwegingen). Hoe: organiseer modulair, waardoor
je flexibel en taakgericht kunt werken. Maak het operationeel
door nieuwe afspraken te maken over verantwoordelijkheden
en taken (in een andere vorm van gelaagdheid).

