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Was de openingszin van Jan Rotmans. Begin 2015 zat 
ik weer in de collegebanken, dit keer op de Erasmus 
campus in Rotterdam. De eerste dag van de masterclass 
Transitiemanagement. Voor mezelf en mijn lezers hield ik 
een blog bij. Ik deelde wat ik leerde. Ik kan nu geen krant 
meer lezen zonder voorbeelden van transities te zien. 
Het borrelt en bruist. Veel mensen vragen me naar mijn 
ervaringen met transitiesmanagement. Ik zelf wil me vooral 
bezig houden met en bijdragen aan transities. Voldoende 
aanleiding voor dit mini E-book.

“Transitiemanagement 
gaat je leven veranderen”

Mini eBook Transitiemanagment
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Wat is transitie eigenlijk? Wat is het verschil 
met veranderen? Transities zijn structurele 
veranderingen, revolutie en evolutie 
tegelijkertijd: radicaal op de lange termijn 
en in kleine stappen. Transities gaan over 
de interactie tussen mensen en systemen. 
Onze huidige systemen bestaan omdat 
ze historische problemen oplosten. De 
systemen veranderen of er ontstaan nieuwe 
problemen. Hierdoor wordt de mens niet 
meer ondersteund maar tegengewerkt 
door zijn systemen. In dat geval moeten 
systemen opnieuw worden uitgevonden. 
Transities zijn dus van alle tijden. 

Wat is een transitie?

        DE ZELFSTURENDE AUTO

Denk aan de zelfsturende auto: de techniek is er. Autonoom rijdende auto’s 
worden al jaren toegepast, o.a. in de oorlogsindustrie en in de grootschalige 
landbouw. De vraag is wanneer wij er sociaal aan toe zijn in een auto zonder 
stuur te rijden en volledig op de techniek te vertrouwen. En wanneer we de 
auto zien als ‘zuurstof van de economie’ en ‘het toegankelijker maken van 
steden’ in plaats van alleen een middel om mensen van A naar B te vervoeren. 
Naarmate deze shift wordt voorbereid door wegen en wetgeving geschikt te 
maken en we succesvol gebruik (niches) zien, zal de regime shift er komen. 
Waarom? Omdat het systeem van iedereen een auto nieuwe problemen 
heeft gecreëerd: eindeloze files, milieuproblemen en onduurzaamheid. Er 
wordt volop gewerkt aan optimalisering van het auto verkeer. Bijvoorbeeld 
met connected cars en energie-efficiëntere auto’s. Ook deze optimalisatie 
pogingen zijn prima. Van zowel de niches als de optimalisaties leren we. 
Tegengestelde visies en het opdoen van ervaringen met nieuwe mogelijkheden 
zijn nodig voor transities. 

Transities zijn een kwestie van lange 
adem. Systemen zitten in onze genen: wij 
bevestigen en versterken ze dagelijks. Ons 
gedrag wordt gedreven door zekerheden 
en routines (we zijn volgens de transitie- 
theorie bepaald geen homo economicus!). 
Het regime is een set van regels die we 
geïnternaliseerd hebben in vaardigheden, 
voorkeuren, manier van kijken. Transitie is 
een regime shift: de genen van het systeem 
moeten veranderen.
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Transities verlopen als exponentiële 
ontwikkelingen, ook wel het popcorn 
effect genoemd. Als je popcorn in 
een pan op het vuur zet gebeurt er in 
eerste instantie niks. Dan beginnen 
voorzichtig een paar eerste korrels 
te poppen en vervolgens ontstaat 
een lawine aan popcorn. Wie lineair 
denkt onderschat een exponentiële 
ontwikkeling in de beginjaren en is te 
laat om aan te haken in de tijd van 
ontpopping (zie ook Wim de Ridder, 
De Strategische Revolutie).

 

        ZORGSYSTEEM

In feite is hetzelfde aan de hand met ons zorgsysteem. Dit regime kent flinke structurele 
problemen. We hebben geen vertrouwen meer in de houdbaarheid, door gebrek 
aan kwaliteit en té hoge kosten. Dit wordt ondersteund door trends zoals minder 
individualisering en meer voor elkaar betekenen. Verbindingen aangaan om doelen te 
bereiken. We willen geen nummer meer zijn maar als mens gezien worden, met zijn 
beperkingen én zijn kracht. We willen zelf in regie zijn, echt aandacht krijgen. Ondertussen 
ontstaan allerlei niches, zoals zorg- en dorpscorporaties en Eigen Kracht Centrales. Door 
hiermee ervaring op te doen maken we de weg vrij voor een transitie.

In de zorg spreken ze overigens van -transformatie-, omdat het woord -transitie- door 
VWS al was gelabeld aan een decentralisatie en bezuinigingsoperatie (optimalisatie van 
het systeem).

Y

X

VO
O

RU
IT

G
A

N
G

TIJD

Adviseert van visie tot plan.



Pagina 5Mini eBook Transitiemanagment

Adviseert van visie tot plan.

Management is eigenlijk niet het goede woord. Bij transities gaat erom lerend te kunnen 
schaken op 3 verschillende borden:

 

Wat is managment?

Omgeving Organisatie Jezelf

Daarbij gaat het niet om het resultaat, het 
gaat om de weg.  Het telt als je zelf verder 
komt. Dit vereist weerbaarheid én jezelf 
kwetsbaar durven opstellen. Het gaat erom 
te kunnen schakelen tussen lange en korte 
termijn, tussen evolutie en revolutie, tussen 
groot denken en klein doen.

Verandermanagement richt zich vooral op 
verandering binnen organisaties, terwijl 
het bij Transitiemanagement gaat om 
maatschappelijke verandering en hoe je 
daar als organisatie en als individu mee om 
gaat. Zo wil verandermanagement gedrag 
beïnvloeden als zwakke schakel tussen plan 
en uitvoering. Bij Transitiemanagement 
zit er in feite geen gat tussen visie en 
uitvoering:

Koplopers en vernieuwers gaan aan de slag:

 Ze formuleren een gedeeld verhaal  
 over hoe de toekomst eruit kan zien
 
 Ze gaan over tot actie met experi-  
 menten

Ze monitoren, leren en stellen bij; er is zo 
een constante interactie tussen visie en 
uitvoering.
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Transities bereik je niet in je eentje. Je hebt de volgende coalitie van ‘change agents’ nodig:

 

Wie zijn nodig? 

HYBRIDE BANKIEREN

Hybride bankieren is een transitie van een economisch systeem met alleen geld als 
ruilmiddel naar een participatief transactiesysteem waarin je met verschillende 
transactiemiddelen kunt betalen, zoals tijd, afval, energie e.d. De Radboud Universiteit 
Nijmegen doet onderzoek naar voorwaarden en spelregels van Hybride bankieren. Door 
dit onderzoek verbindt de universiteit diverse niches. Hier zijn koplopers volop aan 
het experimenteren met andere ruilmiddelen, naast geld. Het onderzoek naar Hybride 
Bankieren wordt ondersteund door de ASN Bank, NS, PGGM, Provincie Gelderland, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Stichting Philadelphia en Stichting OCF. 
Mediapartner is DuurzaamNieuws. Het seminar werd mogelijk gemaakt door de ABN 
AMRO. Als regime speler willen zij van niche initiatieven leren. 

Koploper Verbinder Kantelaar

Een koploper: een zeer in-
houdelijk gedreven persoon 
die de bestaande orde wil 
veranderen en hierin niet 
bereid is tot compromissen 
en zelf-
relativering.
Een verbinder: empathisch 
persoon die de juiste men-
sen met elkaar in verbinding 
brengt.
Een kantelaar: iemand die m.n. 
in het bestaande systeem 
actief is en experimenten 
organisatorisch en proces-
matig gaat inbedden.

Transitie
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Omdenken:

 Denk van buiten naar binnen
 Denk in termen van én/én (ipv in te- 
 genstellingen)
 Denk niet direct oplossingsgericht   
 maar zoek, experimenteer en leer
 Denk gelaagd: macro, meso, micro
 Herken patronen: hoe zitten sys-  
 teem, omgeving en actoren in elkaar?

Wat is nodig?

Omdoen:

 Ontwikkel een persoonlijke visie   
 voor de komende 5 jaar
 Zoek medestanders, formeer een   
 transitieteam, organiseer rugdekking
 Ga op zoek naar waar de positieve   
 energie zit
 Oefen druk uit van buitenaf én van   
 binnenuit (word geen onderdeel van  
 het systeem)
 Ga om weerstanden heen (i.p.v. er   
 dwars doorheen)
 Schaak op meerdere borden tegelij-
 kertijd
 Creëer geen breed maar smal en   
 diep draagvlak.
 Denk en handel strategisch (niet po-
 litiek)
 Werk mét (i.p.v. voor) mensen
 Verbind, schakel, faciliteer (i.p.v.   
 command en control).

 

Bij transities gaat het om (om-)denken en (om-)doen.
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OPKOMST VAN DE AUTO

Het verkeer leed voor de opkomst van de auto aan ongedisciplineerd gedrag, 
het vertrouwen in het bestaande mobiliteitssysteem werd er door uitgehold. 
De ANWB werkte, na oprichting, aan de aanleg van wegen en gescheiden 
banen met voorrang voor autoverkeer. Het verlangen naar de auto werd 
versterkt door individualisering (landschap). Auto’s begonnen als niche: ze 
waren populair bij een groep jongeren die wilden racen en sleutelen.

Er zijn drie ingrediënten nodig voor transitie:

Uitholling van het vertrouwen in het bestaande regime: het regime kent struc-
turele problemen.

Landschapsontwikkelingen (trends)die aanknopingspunten bieden.

Niches (innovaties, experimenten) die laten zien dat het anders kan. 

Transitie analyse 
bestaand model 

Pagina 8

Macro trends

Waar het systeem schuurt met het landschap

Wordt er gewerkt aan optimalisatie?

Koplopers die buiten het systeem met vernieuwing bezig zijn

Landschap

Persistente 
problemen

Systeem

Optimalisatie 
systeem

Niches buiten het 
regime

Mini eBook Transitiemanagment
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Vaak focussen organisaties bij grote veranderingen alleen op de interne veranderingen. 
Men werkt bijvoorbeeld aan een professionele cultuur, zelfsturende teams, nieuwe 
werkwijzen. Volgens de transitie theorie is dit onvoldoende. We dienen de eigen transitie 
te verbinden met initiatieven buiten de organisatie, buiten ons systeem.

Een transitie kan namelijk nooit alleen uit het bestaande systeem voortkomen, het is én én. 
Niches van binnen en buiten het te veranderen systeem verbinden tot een gezamenlijke 
beweging. Als deze inspelen op ontwikkelingen in het landschap en op wrijvingen tussen 
regime en landschap, zijn ze in staat het regime tot veranderen te dwingen.

 

Binnen en buiten het systeem 

VERANDERINGEN IN DE ZORG

In Goes focuste ik me, als projectleider sociaal domein met o.a. de gebieds-
teams, op de optimalisatie van het bestaande systeem. Er was onvoldoende 
tijd en aandacht voor burgerinitiatieven en burgerkracht. Om ervaring op 
te doen met een mix van de inzet van professionals en burgers. Dit geeft 
risico’s. Hilhorst en van der Lans geven hiervan een scherpe analyse in hun 
essay ‘Nabij is beter’. Het niet ontschotten van financiële stromen zorgt er 
bijvoorbeeld nog steeds voor dat de revenuen van preventie elders terecht 
komen.

Alleen veranderen buiten het bestaande systeem geeft ook risico’s. De grote vraag is hoe op 
te schalen. Die vraag speelt bijvoorbeeld bij veel burgerinitiatieven. Nodig zijn verbinders: 
een soort sociaal makelaars die de bijdrage van niche initiatieven verbinden aan de waarde 
voor het grote geheel. Waarbij het grote geheel leert reflecteren: jullie doen al iets wat wij 
willen, mogen we van jullie leren?

 

KLIMAAT ACTIE

Urgenda is succesvol in opschalen. Deze organisatie gaat de strijd aan met de 
klimaatproblemen door te werken aan een duurzaam Nederland. Zo wilde 
zij het gebruik van zonnepanelen in Nederland bevorderen. Door op zoek te 
gaan naar betaalbare zonnepanelen en alle hobbels onderweg aangaande 
financiering te overwinnen, toonden zij de markt een haalbaar businessmodel. 
Urgenda kon zich vervolgens terugtrekken, het businessmodel werd door de 
markt overgenomen.
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Koplopersinterviews

Door koplopers te interviewen over hun visie op 
de ontwikkelingen in de regio maak je kennis met 
koplopers en verwerf je inzicht in de dynamiek van 
de regio. Via de geïnterviewde kom je in contact 
met andere koplopers. In het Burgermeesterboek 
van Pepik Henneman vind je een interviewprotocol. 
Ik interviewde koplopers over het zorg- en 
welzijnssysteem in Goes en merkte hoe snel je 
in verbinding komt met andere koplopers in het 
gebied, uit andere sectoren, zoals wetenschap en 
bedrijfsleven. Geïnterviewden vinden het vaak een 
eer, een interessante denkoefening en vinden het 
leuk met andere geïnterviewden in contact te komen. 

Tools

Transitie Arena

Een Transitie Arena is een groep van 15-20 koplopers en frisdenkers afkomstig 
van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid, NGO’s en intermediairs met 
een sterke persoonlijke visie die ze verder willen ontwikkelen. Door interviews 
en kennismaking gaan deze mensen voelen dat ze deel uitmaken van een 
grotere beweging en dat die beweging vooruit gaat. Samen ontwikkelen 
ze een gedeeld perspectief op de toestand van het bestaande systeem en 
de noodzaak tot transitie. Vervolgens gaan zij mogelijkheden onderzoeken 
van toekomstige ontwikkelingen en stellen zij een transitieagenda op. 
Toekomstbeelden liggen ver in de toekomst (20-30 jaar). Ze geven richting 
voor de gewenste maatschappelijke omslagen. Men benoemt transitie 
experimenten waarmee betrokkenen geactiveerd kunnen worden richting 
deze toekomstbeelden. De doelen zijn uitdagend en spraakmakend.

 

Adviseert van visie tot plan.
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Dimensie tabel

Een voorbeeld van een dimensietabel is onderstaande tabel, toegepast op de transitie in 
de zorgsector.

 

Regime dimensie

Cultuur

Organisatiestructuur

Gebruikers (gedrag)

Beleid en Politieke macht

Kennisbasis

Technische Infrastructuur

 

Problemen

Onbetaalbaar, gebrek aan 
echte aandacht

Centraal, log, top-down

Consumenten, streven naar 
gelijke behandeling, recht 
op

Risico-regel reflex, incident 
gestuurd, schaalvergroting

Macht van experts, organi-
satiebelangen

Verantwoordings gestuurd, 
dossiers en systemen lei-
dend, risico’s uitsluitend, 
specialisme

 

Oplossingen door niches

Elkaar helpen, kwaliteit door 
aandacht, zelf doen

Decentraal, kleinschalig, in-
spraak, bottom-up, invloed 
en zeggenschap burgers

Actief, zelf verantwoordelijk, 
eigen regie, fouten maken 
mag

Ruimte voor handelen, con-
text specifiek, persoonsaf-
hankelijk (geen nummer)

Experience based, integrale 
blik, niet altijd behandelen, 
beroep op gezondheid i.p.v. 
focus op ziekte

Mens centraal, Risico’s toe-
laten, ICT inzet zoals apps, 
social media
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Visioning

Een mens handelt vanuit de verwachting dat dit iets oplevert. Die verwachting is gebaseerd 
op het verleden. Visioning is de ontwikkeling van een visie/ droom waarmee je laat zien hoe 
de toekomst zou kunnen zijn: door omdenken. Welke schijnbaar onoplosbare problemen 
zijn er in het bestaande systeem? Voor de begeleiding van visioning is kennis van de sector 
van belang.

De onderstaande afbeelding laat zien hoe vanuit een gedeeld toekomstbeeld 
initiatieven en experimenten kunnen worden opgezet. Hoe de initiatieven elkaar 
onderling beïnvloeden, zelf leren én van elkaar leren. Essentieel is vervolgens dat 
continue wordt gemonitord (zie ook ‘monitoring’) wat hun bijdrage is aan realisatie 
van het toekomstbeeld.
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Toekomstbeeld
Burgerkracht

Leerteam

Welzijn
op

Recept

Huiskamers
en andere

plekken
Leerteam

huis-
artsen

 

Netwerk
Welzijns-
werkers
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Professio-
nals

Burger-
Initiatieven
in de wijk
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Actorenmodel

De uitdaging is regimes te laten leren van innovatieve macht. Een nog grotere uitdaging is 
de koplopers te verleiden mee te denken hoe het regime te veranderen.

Ga je hiermee aan de slag dan is het actorenmodel (zie afbeelding) een bruikbaar middel 
om na te gaan vanuit welke rol je organisaties en mensen vraagt mee te denken. Vaak 
hebben ze dubbelrollen: zo kan een patiënt consument zijn (marktactor), iemand die 
ergens recht op heeft (middenveld) of buurman (samenleving).

 

GEMEENSCHAP MARKT

Maatschappelijk
middenveld

Form
eel

Inform
eel

Publiek

Privaat
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Beleidsmaker, politicus, 
burger, kiezer, rechterActivist, vrijwilliger, lid, 

weldoener, onderzoeker

Producent, consument, 
klant, werkgever, werknemer

Buurman, familielid, 
vriend, bewoner

OVERHEID
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Bij klassieke monitoring gaat het om het meten van output en outcome. We evalueren in 
hoeverre gestelde doelen bereikt zijn. Beoordelingscriteria zijn vooraf vast te stellen.

Kenmerkend voor transitieprocessen is dat je op lange termijn iets moois wilt bereiken, 
maar je weet niet precies langs welke weg je daar moet komen. De weg erheen is  moeilijk 
en kost veel energie. Je moet steeds blijven reflecteren op de vraag waar je mee bezig 
bent en waar je heen wilt. Monitoring en evaluatie kunnen je daarbij helpen. Bij transitie 
monitoring gaat het om het in kaart brengen van geleerde lessen, van ontstane netwerken 
en van het koppelen aan transitiepotentieel. Transities zijn onvoorstelbaar en onzeker, 
het gaat om leren en bijsturen. 

Monitoring

Binnen iedere niche ben je met 
meerdere partijen aan het experi-
menteren én leren.
Tussen niches ben je ook aan het 
leren: uitwisseling
Tussen niches en het program-
maniveau wordt geleerd: hoe 
passen de ervaringen in de grote 
transitie?
Tussen de stakeholders van het 
programmaniveau wordt gere-
flecteerd, betekenis gegeven en 
geleerd. Nieuw beleid wordt ont-
wikkeld.

Het is belangrijk vanaf de start van een 
transitieprogramma te starten met mo-
nitoring. Dat kan vanuit een programma, 
centraal ingezet. Het kan ook dat er geen 
centraal programma is en alleen op 
niches wordt gemonitord. Gaandeweg 
ontstaan er dan centrale lessen en een 
programma (bottum up). Bij aanvang 
wordt de monitoring  vaak breed ingezet 
(‘opening up’) om niches te verbreden 
of te verdiepen. Gaandeweg ontstaat de 
behoefte aan focus (‘closing down’): de 
meerwaarde van niches wordt inzichtelijk 
en keuzes worden gemaakt.

Benoem, naast de projectleider, een 
monitor. Iemand die met een zekere 
afstand en neutraliteit bovengenoemde 
leerprocessen bevordert. In te zetten 
instrumenten zijn een systeemanalyse 
(alle deelnemers worden zich bewust 
van de beoogde transitie, niet alleen een 
stuurgroep aan de top), actoren en causaal 
analyse, leeragenda. 

Monitoring vindt plaats op alle niveaus:
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Leuk om nieuwe termen en oneliners te leren, ik deel ze met je:

Transitie taal

Carrotmob (http://www.carrotmob.org/)

In een Carrotmob campagne geeft een groep mensen geld uit aan 
een bepaalde business (bijv. winkel). In ruil daarvoor investeert 
die business de winst van die campagne in een maatschappelijk 
doel waar de groep mensen belang aan hecht, bijvoorbeeld in 
duurzaamheid.

Backcasting

Backcasting is het tegenovergestelde van forecasting, voorspellen. 
Bij backcasting wordt terug geredeneerd vanuit een gewenst 
toekomstbeeld en er kan dan dienovereenkomstig worden gepland 
en gehandeld. Door te denken over het gewenste toekomstbeeld 
komt men los van huidige belemmeringen en beperkingen.

Al lerende doen en al doende leren 

Al lerende doen en al doende leren verbindt denken en doen. Heel 
belangrijk bij Transitiemanagement.
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Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor transities?

Succesfactoren

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Transities kun je niet begeleiden 
als proces, je bent betrokken vanuit een diepe overtuiging dat huidige 
systemen vastlopen en het anders moet. 
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Als we niet langer gevangen willen zijn door de status quo, dan moeten 
we zelf met iets beters op de proppen komen. De kunst is eigentijdse 
verhalen van een andere toekomst met elkaar te maken. Breng hiervoor 
een groep koplopers van verschillende organisaties bij elkaar om dit 
toekomstbeeld te vormen. Ga vervolgens s experimenteren, zoeken en 
leren, steeds handelend vanuit het toekomstbeeld.

Ga na of je met transitie of optimalisatie bezig bent. Bij optimalisatie 
verbeter je de werking van het bestaande systeem. Bij transitie verander 
je het bestaande systeem en bouw je aan een nieuwe toekomst
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Meer lezen?

“Burgermeesterboek, lokaal en duurzaam innoveren voor 
iedereen”, Pepik Henneman en Derk Loorbach, mei 2012

“Verandering van tijdperk, Nederland kantelt”, Jan Rotmans, nov. 
2014

“Verbreden, verdiepen en opschalen, KSI tusen wetenschap en 
transitiepraktijk”, Diederik van der Hoeven, juni 2010.

“Van koploper naar koplopen”, http://www.drift.eur.nl/?p=8968

Monitoring: Zie http://www.transitiepraktijk.nl/files/RMA_
Handboek_def%282%29.pdf

Nederland 100% duurzaam in 2030: http://www.urgenda.nl/
documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf

De duurzame troonrede:http://www.urgenda.nl/documents/
Troonrede2014MarjanMinnesmaUrgenda.pdf

De Strategische Revolutie, Wim de Ridder, 2012
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Contact

Wilt u reageren op dit Mini E-Book en uw ervaringen delen? Mail ons! Heeft 
u suggesties voor een onderwerp dat een volgend Mini E-Book waardig is 
laat het ons weten! We zijn benieuwd naar uw reactie.

 Adres:  Lankforst 23-31, 6538 GL Nijmegen
 Tel:    (06) 41 71 99 02
 E-mail:   info@deverlichtingadvies.nl 
 Website:   www.deverlichtingadvies.nl 

http://www.deverlichtingadvies.nl
mailto:info%40deverlichtingadvies.nl?subject=Contact%20naar%20aanleiding%20van%20E-Book

