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1. Inleiding 

In veel domeinen is er sprake van complexe problematiek die schijnbaar onoplosbaar is. 
Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering als resultante van onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, de kostenstijgingen in de zorg of de files en luchtvervuiling in ons 
mobiliteitssysteem. Dit soort problematiek is verweven met verschillende domeinen, 
partijen en schaalniveaus en vraagt bovendien om fundamentele omslagen in 
organiseren, denken en doen – een zogenoemde transitie.  

De dominante beleidsaanpak is daar niet op gericht en dus – op zichzelf – onvoldoende 
in staat om in te spelen op deze complexe uitdagingen. Om hierop een antwoord te 
kunnen bieden heeft onderzoeksinstituut Drift (Dutch Research Institute for Transitions, 
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) de aanpak Transitiemanagement 
ontwikkeld. Met deze aanpak wordt enerzijds ruimte gemaakt voor vernieuwende denk- 
en werkwijzen en anderzijds de aanwezig veranderdynamiek versnelt en opgeschaald 
zodat het structurele impact heeft.  

In de aanpak wordt een gestructureerde verbinding gemaakt tussen het strategische 
niveau (probleemstructurering en visievorming), het tactische niveau (ontwikkeling 
transitiepaden, transitie-agenda en coalitievorming), operationele niveau (opzetten van 
transitie-experimenten en mobiliseren van netwerken) en het reflexieve niveau 
(evaluatie, monitoring, adaptatie & sociaal leren). Binnen die niveaus worden een aantal 
specifieke methoden ingezet om veranderingsprocessen richting duurzaamheid zowel 
inhoudelijk als procesmatig te ondersteunen. 

 

2. Methoden 

Er zijn vijf hoofdmethoden te onderscheiden binnen de huidige Transitiemanagement-
aanpak, te weten analyseren, arena, agenderen, experimenteren en monitoren. In 
figuur 1 zijn deze schematisch weergegeven. Bij elke hoofdmethode wordt gebruikt 
gemaakt van verscheidene ‘tools’, i.e. specifieke technieken om de methode 
(participatief) toe te passen. Idealiter worden deze methoden in samenhang toegepast. 
De methoden zijn echter ook los of binnen een ander raamwerk toe te passen.  
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Figuur 1: Schematische weergave van de vijf hoofdmethoden binnen Transitiemanagement (TM) 

 

Dit essay bevatte een korte beschrijving van deze hoofdmethoden en bijpassende tools 
die gebruikt worden binnen Transitiemanagement.   

 

2.1 Analyseren 

De transitieanalyse bestaat uit een systeemanalyse en een actoranalyse en speelt bij 
Transitiemanagement een cruciale rol. Door middel van de transitieanalyse wordt het 
systeemdenken geïntroduceerd en/of bevorderd en wordt het systeem en de 
bijbehorende actoren in kaart gebracht. Maar de analyse brengt niet alleen in kaart, het 
zet systeemverschijnselen in perspectief, namelijk een transitieperspectief van 
permanente verandering.  
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2.1.1 Systeemanalyse 

Een systeemanalyse is een methode om de eigenschappen van een systeem vanuit 
verschillende invalshoeken (economie, ecologie, sociaal-cultureel) te inventariseren en 
te analyseren. In de context van Transitiemanagement is een methode voor 
systeemanalyse toegespitst om enerzijds een integraal overzicht van een systeem te 
geven vanuit transitieperspectief en anderzijds een gedeelde basis te bieden voor de 
opstart van het participatieve arenaproces (zie methode 2). 

De systeemanalyse bestaat uit vier stappen. Allereerst wordt het systeem afgebakend 
(geografisch en thematisch) en vervolgens wordt het systeem gestructureerd: wat zijn 
de belangrijkste elementen om nader te onderzoeken? 

De derde stap is het verzamelen van data. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit 
studies, beleidsdocumenten en databanken worden geïntegreerd om een goed inzicht 
te krijgen in de eigenschappen van een systeem en hun onderlinge samenhang. Door 
interviews en discussies onderdeel te maken van de systeemanalyse worden diverse 
invalshoeken en typen kennis meegenomen, van zowel experts als betrokkenen.  

De laatste stap behelst het (participatief) interpreteren van de data en het maken van 
een scherpe analyse. De huidige staat van het systeem wordt beschreven en 
geanalyseerd vanuit historisch perspectief en bredere maatschappelijke dynamiek. Ook 
wordt ingegaan op de dominante denk- en werkwijzen die de gang van zaken bepalen, 
plus opkomende alternatieven en belangrijkste externe invloeden.  

De methode resulteert in een rapport met een duidelijk overzicht van inzichten over de 
huidige situatie en uitdagingen voor de toekomst, alsmede een (her)framing van de 
opgave en urgentie.  

Bovendien bevordert de systeemanalyse een integrale denkwijze en een lange-termijn 
perspectief, vooral wanneer deze participatief wordt uitgevoerd. Het zorgt voor een 
gelijke kennisbasis en begrippenkader voor samenwerking tussen actoren met 
verschillende achtergronden.  

Transitiemanagement bevat verscheidene tools om systeemanalyses in een participatief 
proces te ontwikkelen. Voorbeelden van dit soort tools zijn het SCENE-model (integrale 
duurzaamheidanalyse), een multi-level analyse, een multi-fase analyse, een 
patroonanalyse en/of een discourse analyse. 
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2.1.2 Actoranalyse 

De andere component van de methode transitieanalyse is de actorenanalyse. Hiermee 
worden systematisch relevante actoren binnen een systeem in kaart gebracht. Wie 
“relevant” is, hangt af van de opgave en de fase van het proces -  voor de vorming van 
een visie zijn bijvoorbeeld andere actoren nodig dan voor de verankering daarvan.  

De actorenanalyse bestaat uit drie stappen: actoridentificatie, -indeling en -selectie. De 
actorenanalyse is onlosmakelijk verbonden met de systeemanalyse: de afbakening van 
het systeem en de dataverzameling helpen bij het identificeren van actoren, terwijl de 
indeling en selectie van actoren weer voeding geeft aan de systeemanalyse. 

Met de actoridentificatie wordt een longlist gemaakt van actoren die (1) (kunnen) 
worden beïnvloed door de systeemontwikkeling, (2) hier invloed op (kunnen) 
uitoefenen vanwege het bezit van relevante informatie, kennis of resources of (3) hier 
een vernieuwende inbreng kunnen hebben (zowel binnen als buiten een 
gebied/domein). De identificatie is gebaseerd op enquêtes, discussies en verkenning van 
publicaties.  

De actoren kunnen vervolgens op verschillende manieren worden ingedeeld. Bij 
Transitiemanagement is de clustering van actoren gebaseerd op competenties en 
perspectieven in plaats van belangen en middelen. De belangrijkste clusteringen zijn: 

• Clustering op basis van het type macht van een actor: a) klassieke macht (de 
kracht om bestaande instituties en structuren te versterken), b) innovatieve 
macht (de kracht van vernieuwende ideeën) en c) transformatieve macht (de 
kracht om partijen en middelen kunnen mobiliseren om nieuwe wegen in te 
slaan). 

• Clustering naar organisatorische achtergrond. 

• Clustering naar koploper competenties (buiten kaders denken, openstaan voor 
andere ideeën, gedreven, etc.). 
 

Tot slot worden criteria voor de actorselectie gedefinieerd op basis van een gewenste 
mix van eigenschappen en actoren. Op basis van de actorindeling en criteria kan een 
geïnformeerde en gestructureerde discussie worden gevoerd over welke actoren te 
betrekken. 

Andere tools voor de clustering van actoren zijn een krachtenveldanalyse of een sociale 
netwerkanalyse. Ook deze tools gaan in op de belangen, onderlinge afhankelijkheden en 
machtsbronnen van de systeemactoren. 
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2.2 Arena 

Een transitiearena is de meest bekende methode binnen Transitiemanagement. Dat is 
een logisch gevolg van de spilfunctie die de arena veelal heeft gevormd in diverse 
transitietrajecten uit de afgelopen jaren. De arena is een tijdelijk innovatienetwerk van 
actoren die gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst van een bepaalde sector 
(bijv. zorg, energie, mobiliteit) of van een geografisch gebied (bijv. een wijk, stad, regio).  

Een divers maar select gezelschap van 8 tot 15 mensen vormt de kern van het 
arenaproces. Wat ze gemeen hebben is dat ze op nieuwe manieren bezig zijn, intrinsiek 
gecommitteerd zijn aan het onderwerp en verder willen denken dan eigen expertise, 
wereldbeeld en belangen. Wij noemen dit type mensen ook wel ‘koplopers,’ 
‘dwarsdenkers’ of ‘kantelaars’. 

De deelnemers komen – op persoonlijke titel – in een beperkt aantal sessies bijeen. 
Hierin wordt achtereenvolgens:  

• de meest urgente en persistente problemen van de sector of regio gedefinieerd,  

• leidende duurzaamheidprincipes bepaald, 

• een inspirerende toekomstvisie geschetst, en 

• transitiepaden en agendas uitgewerkt. 
 

In een beschermde omgeving ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor de uitwisseling 
van perspectieven en de zoektocht naar vernieuwing en gezamenlijkheid. Verschillende 
perspectieven worden éérst met elkaar geconfronteerd en vervolgens geïntegreerd. 
Door van en met elkaar (als individuen en als groep) te leren, creëren de deelnemers 
een nieuw, gezamenlijk verhaal over de duurzame toekomst van de sector of regio. De 
transitiearena voor de langdurende zorg, bijvoorbeeld, stelde dat de zorg weer 
mensgericht, economisch volhoudbaar en maatschappelijk ingebed moest worden. 

De arenaleden blijven gecommitteerd aan het realiseren van hun duurzaamheidvisie. Ze 
vertalen de visie naar hun organisaties en naar nieuwe en bestaande initiatieven en 
nemen hun netwerken daarin mee. Vanuit een 'smal en diep' draagvlak wordt een 
strategische verbreding ingezet op het moment dat de ambities verder worden 
uitgewerkt en nieuwe coalities worden gevormd bij het realiseren van de 
transitieagenda.  

Een klein team van mensen begeleidt de arena, werkt de ontstane ideeën verder uit 
tussen de bijeenkomsten en zoekt aansluiting bij andere lopende (beleids)processen. 

Er wordt gebruik gemaakt van verscheidene facilitatietechnieken zoals backasting, 
dynamic facilitation of transitiescenario’s (TRANSCE). Om een arenaproces toe te spitsen 
op een specifieke context en transitiefase zijn meerdere variaties op de arena 
ontwikkeld, zoals de actiearena of de wijkarena. 
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2.3 Agenderen 

Een transitieagenda vertaalt een visie in een plan van aanpak. Hierbij wordt een 
wenkend toekomstperspectief voor de lange termijn gekoppeld aan acties op de korte 
en middellange termijn. De transitieagenda wordt gevormd door het identificeren van 
verschillende ‘transitiepaden’ die naar dit wenkend toekomstperspectief (zoals 
ontwikkeld binnen de transitiearena) kunnen leiden.  

Stel dat er een toekomstvisie is voor de stad Rotterdam als duurzame metropool. In de 
transitieagenda wordt vervolgens benoemd op welke verschillende manieren deze visie 
gerealiseerd kan worden. Daarbij worden meervoudige transitiepaden benoemt, 
variërend van (bijvoorbeeld) alternatieve energiebronnen in de Rotterdamse haven, tot 
een meer sociale ambitie voor het verbeteren van de leefbaarheid in Rotterdamse 
achterstandswijken. 

Het vormgeven van een transitieagenda – en het benoemen van transitiepaden – richt 
zich vooral op het vormen van (nieuwe) coalities en het verkennen van (nieuwe) 
handelingsstrategieën. Bij elk transitiepad horen specifieke coalities en strategieën. Een 
coalitie voor het realiseren van een transitiepad als ‘alternatieve energie in de haven’ is 
uiteraard anders dan die voor een transitiepad als ‘leefbaarheid in achterstandswijken’.  

Bij de coalitievorming en strategiebepaling draait het ook om zaken als 
institutionalisering, machtsrelaties, financiering, business modellen en communicatie. 
Hoe krijg je de juiste partijen betrokken bij een transitiepad? Wat zijn de (alternatieve) 
financieringconstructies die een transitiepad levensvatbaar maken? Hoe om te gaan met 
bestaande hiërarchische structuren?  

De aanpak van transitiemanagement bevat verscheidene tools om de transitieagenda in 
een participatief proces vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn het identificeren van 
transitiepaden door backcasting, het opstellen van alternatieve business modellen, 
(denk aan coöperaties, crowdfunding, zelfbeheer, etc.) en coalitievorming op basis van 
de actoranalyse (daarin worden onder andere netwerken en machtsverhoudingen in 
kaart gebracht). Naast een verbinding met de actoranalyse legt de transitieagenda ook 
verbindingen met andere methoden, zoals de arena waarbij de probleemstructurering 
en geformuleerde visie vertaald worden in agenderende macht om daarmee bepaalde 
aspecten aan te kaarten en daar discussie over te voeren. 
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2.4 Experimenteren 

Transitie-experimenten bieden de mogelijkheid om alternatieven voor dominante 
praktijken te ontwikkelen en deze op bescheiden schaal uit te proberen. Waar klassieke 
innovatie-experimenten vaak gericht zijn op het testen en demonstreren van mogelijke 
oplossingen spelen transitie-experimenten in op een maatschappelijke opgave.  

Zo’n maatschappelijke opgave is gerelateerd aan  persistente, sociale problematiek zoals  
stijgende kosten in de gezondheidszorg, klimaatverandering of vergrijzing. Dit maakt dat 
transitie-experimenten breed ingebed zijn in het maatschappelijke leven, waarmee zij 
het startpunt vormen voor een zoekend en lerend proces. Een transitie-experiment is 
een innovatieproject dat een maatschappelijke opgave heeft en waarvan men leert hoe 
men een bijdrage kan leveren aan een gewenste transitie. 

Experimenteren gaat dus over leren. Door nieuwe vormen van samenwerking wordt 
niet alleen technisch geleerd, maar ook op het gebied van instituties, regel- en 
wetgeving en sociaal-culturele waarden. Organisaties en individuen die deelnemen 
krijgen niet alleen inzicht in elkaar’s visies en percepties, maar reflecteren in die sociale 
omgeving op hun eigen en elkaars functioneren, werkwijzen en veronderstellingen. 
Hierdoor wordt sociaal leren van actoren bevorderd. De innovaties worden tevens 
gekoppeld aan zowel de dagelijkse leefwereld als de grotere maatschappelijke context.  

Het gaat bij de experimenten om nieuwe werkwijzen, denkwijzen en manieren van 
organiseren te ontdekken en inzichtelijk te maken. Door aan te tonen dat het anders 
kan, ontstaat mogelijk op een bredere schaal discussie over innovatie en alternatieven 
op het bestaande. Een variëteit aan experimenten is dan ook noodzakelijk en daarom 
wordt vaak gewerkt aan een experimentenportfolio. Binnen ‘succesvolle’ experimenten 
wordt gewerkt met de volgende methodiek: 

• Verdiepen: leren over mogelijkheden en beperkingen van het experiment zelf 
(innovatie) en de relatie met de maatschappelijke opgave (context). 

• Verbreden: herhaling experiment in andere context, aanpassing aan en 
koppeling met andere innovaties. 

• Opschalen: schaaluitbreiding, koppeling met strategische visie, aansluiting aan 
en doorbreken van bestaande denk- en werkwijzen.  

 

Ook al is leren een expliciet doel, de intentie blijft natuurlijk dat experimenten ook 
direct resultaat opleveren. Het zijn immers ook concrete (soms al lopende) projecten,  
waar doelen en belangen achter liggen. Het streven naar resultaat, naar een geslaagd 
experiment, wordt echter problematisch als dit ten koste gaat van de ruimte om te 
leren en te experimenteren met ongebruikelijke oplossingen. Tegelijkertijd kan een 
experiment dat als succesvol wordt gezien andere partijen enthousiasmeren en 
mobiliseren.  
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2.5 Monitoren 

Transitiemonitoring en -evaluatie zijn gericht op programma’s, projecten, experimenten 
of andere initiatieven die persistente duurzaamheidproblemen aanpakken. De aard van 
deze problemen (complex, omstreden, lange termijn en ingebed in maatschappelijke 
structuren met vele actoren) beïnvloedt ook de manier van monitoren en evalueren.  

Het gaat minder om een beoordeling op zich, maar om een proces dat de leerervaringen 
(het vallen en opstaan) van de deelnemers ondersteunt en hun handvatten biedt om de 
volgende stappen te zetten.  

Ook voor andere stakeholders (bijv. opdrachtgevers of doelgroepen) zijn monitorings- 
en evaluatieprocessen relevant. Omdat de deelnemers ervan leren, kunnen de 
resultaten ook gebruikt worden om het initiatief (beter) te communiceren, 
verantwoorden en/of verbeteren. 

Door evaluatie en monitoring wordt duidelijk wat onder welke omstandigheden werkt 
en waarom. Evaluatie vindt vooraf en achteraf plaats en is reflecterend van aard. Er 
wordt gekeken naar de oorspronkelijke duurzaamheidvisie en de bijdrage dat een 
initiatief eraan wilde leveren en of dat wat gepland was ook heeft plaatsgevonden. Deze 
evaluatie betreft bij voorkeur een participatief en reflectief proces. 

Bij het monitoren en evalueren van transities:  

• wordt het initiatief in de tijd gevolgd; 

• wordt beschreven wat er gebeurd aan de hand van bepaalde transitie-
indicatoren; 

• wordt (in een groep van betrokkenen) gereflecteerd  op het initiatief door het in 
een breder kader te plaatsen; 

• worden interventies aanbevolen en/of uitgevoerd als het niet de ‘gewenste’ kant 
op gaat. 

 

Transitiemanagement bevat verscheidene tools om transitiemonitoring en -evaluatie in 
een participatief proces te ondersteunen. Voorbeelden hiervan is het participatief 
opstellen van een monitoringsraamwerk, het in kaart brengen van ‘learning histories’, 
het identificeren van transitie-indicatoren, een kritische reflectie op de transitiepotentie 
van een programma of experiment, etc.   
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3. Tot slot 

De beschreven processtructuur en methoden bieden een leidraad voor de 
Transitiemanagement-aanpak. Deze leidraad moet echter niet worden geïnterpreteerd 
als een ‘kookboek’ met ‘kant-en-klare recepten’ die precies opgevolgd kunnen worden. 
Sterker nog: zonder besef van de onderliggende intentie en uitgangspunten van de 
transitieaanpak zal de uitvoering ervan vrijwel zeker zonder succes zijn.  

De uitgangspunten van de transitieaanpak (waaronder het ruimte maken voor niches, 
het systeemdenken en het sociaal en institutioneel leren) komen uitgebreid in andere 
transitieliteratuur aan bod. Mensen die met Transitiemanagement aan de slag willen, 
raden we aan zich eerst in de uitgangspunten te verdiepen voordat zij met de methoden 
uit dit essay aan de slag gaan. Daarom ter afsluiting nog enkele leestips om meer te 
weten te komen over Transitiemanagement. 
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