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Waarom zijn wij hier? 





Maatschappelijk regime
dominante en gedeelde manieren van denken, werken en organiseren 

binnen een maatschappelijk deelsysteem

cultuur: gedeelde beelden, waarden, paradigma’s

structuur: institutioneel, economisch en fysieke

werkwijzen: routines, regels, gedrag



Padafhankelijkheid door ‘beleid’ en ‘ management’

• Implementatie-illusie: rationeel overleggen, plannen maken en ambities formuleren 
creëert de illusie dat iemand ergens anders het gaat doen

• Verantwoordelijkheidsgat: incrementele aard van beleid gericht op risicomijding, 
verbetering in kleine stapjes maakt niemand verantwoordelijk voor grote ambities

• Innovatiefuik: focus op innovatie en verbetering maakt blind voor al gewenst duurzaam 
gedrag en noodzaak tot afbraak/krimp

• Voorstellingsgebrek: zo vergroeid zijn met bestaande structuren en routines dat het niet 
voor te stellen is dat dat ooit structureel anders zal kunnen zijn zijn



Strategie? 



Transitie: uit evenwicht
Een proces van structurele, 

schoksgewijze 
systeemverandering van 

een dominant regime dat 
plaatsvindt op de lange 
termijn (Rotmans et al, 
2001, Grin et al, 2010)



Transitieperspectief voor maatschappelijke verandering



(Social) tipping points? 



Zwart-wit?





Transformatieve sociale innovatie



Transitie ‘governance’: richting geven en versnellen van 
gewenste transities

• Systeemdenken: versnellen en richtinggeven gewenste veranderingen

• Selectief: samen met koplopers, veranderaars uit niche en regime die transitieagenda delen

• Back-casting: radciaal perspectief op lange termijn terugvertalen in strategische acties

• Adaptief: al-doende-leren en experimenteren langs meerdere paden

• Reflexief: systematische reflectie en monitoring gericht op strategisch bijsturen



``

1.0

Experimenting/ 
envisioning/ 
niche 
empowerment

2.0

Translocal
diffusion/ 
learning/ 
proactive
incumbents/ 
transition space

3.0: 

Structural
adjustment, 
institutionalising
emergence, 
breakdown and
decline, norm shifts, 
…



Transformatieve
(sociale) innovaties 

versnellen
Wat moet er opgebouwd? 

Aanpassen en veranderen 
regels en richting:
Wat moet er anders?

Uitfaseren
en afbouwen 

Waar moeten we mee stoppen?

Leidende 
duurzaamheids

principes

Sturingsmix voor transities 2.0



Psychologie van transities

Negatief

• Angst voor verandering

• Angst voor verlies

• Bedreigd voelen

• Onzeker zijn

• Macht en controle verliezen

• Ongemak

Positief

• Kansen zien

• Dynamiek voelen

• Onderdeel van beweging zijn

• Ondernemerschap

• Verbinding

• Zingeving 



Vooruit struikelen

Time2000 2020 2040 2060

Leidende
principes voor een

natuurpositieve
toekomstPersistente

problematiek

Transformatieve innovaties





Oproep tot collectieve professionele ongehoorzaamheid

Ieder van ons is het systeem en we zijn dus ook in staat 
om transitie mee te maken door: 

ons te verzetten tegen alles wat niet past (fossiel, 
lineair, financiële winst, meer markt…) 

bij te dragen aan veranderen van de regels van het spel 
ten gunste van alles wat wel past (regeneratief,

duurzaam, coöperatief en circulair) 

mee te helpen in eigen professionele en leefomgeving 
om het nieuwe te helpen opbouwen en verspreiden. 
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