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Introductie 
 
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 vraagt om fundamentele omslagen in organiseren, denken en doen – een zogenoemde 
transitie.  
 
Om hierop een antwoord te bieden heeft onderzoeksinstituut DRIFT (Dutch Research Institute for 
Transitions, verbonden aan de Erasmus Universiteit) de governance aanpak Transitiemanagement 
ontwikkeld, op basis van 10 jaar onderzoek en praktijkervaring in diverse domeinen. 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.  
 
Binnen het EOS-LT Transep DGO project is deze aanpak doorvertaald naar de context van duurzame 
gebiedsontwikkeling – onder de noemer transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Het 
streven naar duurzame gebiedsontwikkeling vraagt immers ook om een grote omslag in denken en 
handelen: van aanbodgericht naar mensgericht, van korte termijn economische winst naar 
maatschappelijke meerwaarde en van de illusie van beheersbaarheid naar slim sturen.  
 
Transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling 
Inhoudelijk is de transitieaanpak een zoektocht naar versterking van kernwaarden van een gebied, 
zonder afwenteling op andere gebieden. Ging het voorheen over de kernwaarden van mobiliteit, 
ruimte en economie, tegenwoordig gaat het ook om kernwaarden als energie, gezondheid en 
beleving. De crux is om de maatschappelijke winst hiervan hard te maken (evt. in monetaire waarden)  
en dit een primaire rol te geven in gebiedsontwikkeling. 
 
Een regulier publiek-privaat proces streeft naar consensus vanuit behartiging van bestaande 
belangen. Het kan ook anders: met de transitieaanpak wordt innovatieruimte geboden aan koplopers 
uit de markt en samenleving en worden partijen uitgedaagd met ambitieuze spelregels voor duurzame 
ontwikkeling.De aanpak zoekt niet gelijk naar een breed draagvlak, maar begint met een smal en diep 
draagvlak wat stap-voor-stap verbreed wordt.  
 
De basis van deze aanpak is de zogenoemde transitiearena. Een kleine maar diverse groep koplopers 
werkt vanuit een scherpe systeemanalyse toe naar een integraal, ambitieus toekomstperspectief. De 
visie wordt met een strategisch verbrede groep uitgewerkt naar ontwikkelingspaden en een agenda 
voor korte termijn acties. De arena is dus niet alleen een denktank, maar ook een doetank. 
Doorbraakprojecten in de praktijk testen en verlevendigden het toekomstperspectief. Deze projecten 
vormen de basis voor een verdere verbreding en verankering van nieuwe denk- en werkwijzen.  
 
De arena bestaat in eerste aanleg uit een groep van ongeveer vijftien vernieuwers en veranderaars, 
die in een beperkt aantal sessies bijeenkomen. De veranderaars hebben een rijk netwerk en kunnen 
deze ook aanzetten tot daadkracht en beweging. De vernieuwers verdienen hun invloed niet door hun 
machtspositie, maar door hun onverwachte en aansprekende ideeën. De arenadeelnemers 
participeren niet als belangenbehartigers, maar brengen wel hun ervaring en netwerk in. Startend in 
een beschermde omgeving ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor de uitwisseling van 
perspectieven en de zoektocht naar vernieuwing en gezamenlijkheid. 
 
Relatie tot het reguliere beleidstraject 
Bij de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling heeft de overheid een verbindende in 
plaats van een bepalende rol. In het EOS-LT Transep DGO project gaan we uit van een lokale 
overheid (gemeente, provincie) als initiator van de transitieaanpak, dit zou eventueel ook een 
woningcorporatie, een projectontwikkelaar of een maatschappelijke organisatie kunnen zijn. 
 
Hoe de transitieaanpak zich precies verhoudt tot de planvorming en realisatie van een 
gebiedsontwikkeling is afhankelijk van de lokale context en de fase waarin de ontwikkeling zich 
bevindt. In ieder geval staat de transitieaanpak nooit op zich. Aan de ene kant geeft het een 
inspirerende inhoudelijke impuls aan de reguliere planvorming (bestemmingsplan, aanbestedingen, 
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agenda’s van betrokken partijen etc.). Aan de andere kant moeten de ambities en acties die uit de 
arena voortkomen opgepakt en/of ondersteund worden door de projectpartners om ze groot te maken. 
Natuurlijk wordt ingespeeld op lopende processen en bestaande prioriteiten en gaat de arena niet 
alles overdoen: de systeemanalyse en probleemstructurering zal bijvoorbeeld goed gebruik maken 
van bestaande studies en visies. 
 
Daarnaast kan de transitieaanpak gekoppeld worden aan een reflectietraject om op strategisch niveau 
te leren over veranderingen van rollen en randvoorwaarden, zodat in de toekomst duurzame 
gebiedsontwikkeling eenvoudiger tot stand komt. 
 
Meerwaarde 
De transitieaanpak biedt ruimte om buiten bestaande kaders te treden, werkelijk integraal, 
toekomstgericht te denken en te werken en doorbraken te forceren met betrekking tot duurzaamheid. 
De planvorming voor de gebiedsontwikkeling wordt verrijkt door de inbreng van verschillende 
perspectieven. Dit zorgt voor een betere aansluiting met de omgeving, meer voeling voor de wensen 
van (toekomstige) bewoners, effectief gebruik van de kennis en expertise van partijen en een 
mogelijke synergie van ideeën en onderlinge versterking van ontwikkelingen. 
 
De arena kan uitgroeien tot een vernieuwingsnetwerk, waarbij de deelnemers ambassadeurs worden 
voor een duurzame toekomst van het gebied. Nieuwe projecten en coalities brengen de duurzame 
toekomst dichterbij. De transitieaanpak verbindt initiatieven en schetst een nieuwe leidend 
toekomstbeeld – die richtinggevend kan worden voor beleid en investeringsbeslissingen.  
 
Ervaringen in de praktijk 

Gedurende het EOS-LT Transep DGO project zijn drie zeer verschillende ontwikkelingen gevolgd 
waarin de transitieaanpak is toegepast. De voorbeelden spelen op verschillende schaalniveaus:  
 

- op stedelijk niveau in de Belgische stad Gent, rond de ambitie voor een klimaatneutrale stad 

- op buurtniveau in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois, onder de noemer “Wijkarena” 

- op het niveau van een “brownfield” ontwikkeling in de Merwe-Vierhavens in Rotterdam 

 
Voorafgaand aan een beschrijving van deze voorbeelden introduceert het volgende hoofstuk de 
methodologie.  
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Methodologie 
 

Overzicht 
Dit hoofdstuk introduceert de voornaamste activiteiten en doelen van de transitieaanpak voor 
duurzame gebiedsontwikkeling. Hoe deze precies geïmplementeerd zal worden is afhankelijk van de 
context en de opgave en zal door het zogenoemde transitie-team worden bepaald. Vijf onderdelen 
bieden een leidende structuur voor de aanpak:  
 

1. Verkenning & voorbereiding: gebiedsanalyse, selectie actoren, uitwerking procesaanpak  
2. Visievorming & probleemstructurering: leidende principes en wenkend perspectief voor gebied 
3. Backcasting & agendavorming: transitiepaden, strategiebepaling en agendasetting. 
4. Implementeren & opschalen: beleidsvertaling en doorbraakprojecten. 
5. Monitoren & verankeren: reflectie, bijstelling proces, verbreden en opschalen. 

 
Over het algemeen genomen zullen de onderdelen 1, 2 en 3 elk drie maanden in beslag nemen. In 
onderdeel 4 verschuift de aandacht van de arena naar de nieuw gevormde coalities en naar projecten. 
Onderdeel 5 is doorlopend, met o.a. tussentijdse interviews en gezamenlijke evaluatie-bijeenkomsten 
om de samenhang van de ontwikkelingen met elkaar en met de bovenliggende visie te bewaken en 
bovendien de strategische verankering te versterken.  
 
De onderdelen zijn niet strict gescheiden maar zullen deels overlappen. Eventueel kunnen bepaalde 
elementen los worden uitgevoerd (zoals de systeemanalyse of het opzetten van doorbraakprojecten). 
De tijdsinvestering is afhankelijk van de gekozen focus, intensiteit en kwaliteit.  
 

Principes 
De methodologie biedt een leidraad, het is geen kookboek dat precies gevolgd kan worden. Sterker 
nog: zonder het inzien van de interntie van de genoemde activiteiten zal het uitvoeren ervan vrijwel 
zeker zonder succes zijn. Daarom moet bij het uitvoeren en inpassen van de aanpak ook worden 
stilgestaan bij de onderliggende uitgangspunten.   
 
De voornaamste leidende principes van de aanpak zijn: 

- Ruimte maken voor niches. Hoge ambities zijn onbereikbaar als gezocht wordt naar 
consensus met belanghebbenden. Daarom is het belangrijk expiciet te kiezen voor koplopers 
en veranderaars als startpunt en hen te versterken, hun energie te bundelen en daarmee 
anderen aan te steken. 

- Systeemdenken. Bij het implementeren van de aanpak moet de onderlinge verbondenheid 
van verschillende domeinen, schaalniveaus en actoren in het oog gehouden worden, zowel 
procesmatig als inhoudelijk. Zo wordt recht gedaan aan de complexiteit van de opgave en 
kunnen problemen en kansen scherp worden geduid.  

- Radicale innovatie. Incrementele verbetering is niet voldoende, echte vernieuwing gaat met 
sprongen en bijbehorende verschuivingen in manieren van denken en werken. Het proces 
moet zo worden ingericht dat voorbij het gangbare wordt gedacht en dat er ook ruimte is om in 
projecten tegen de stroom in te gaan. 

- Leren-door-doen, doen-door-leren. Leren is een doel op zich: het leren van elkaar om tot 
nieuwe inzichten en oplossingen te komen, het leren over de waarde van ideeën door ze in 
doorbraakprojecten in de praktijk te brengen en het leren van nieuwe werkwijzen om te zorgen 
dat deze op strategisch niveau verankerd kunnen worden.  

- Diversiteit en flexibiliteit. De toekomst is niet voorspelbaar en zeker niet planbaar, daarom 
moeten verschillende opties open gehouden worden. Diversiteit van verschillende 
perspectieven doet kruisbestuiving ontstaan en voorkomt een mismatch tussen denkbeelden 
van gelijkgezinden en de werkelijkheid van de pluriforme maatschappij. De diversiteit geldt 
ook voor het eigenaarschap: het gaat niet om inspraak, maar om co-productie.  
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Onderdeel I - Voorbereiding en verkenning 

Sleutelactiviteiten Output Waarom ? 

A. Verkenning Workshop inschatting van kansrijke 
energieconcepten en 
sturingsvormen. 

Afstemming met lopende processen, maximaal 
gebruik maken van bestaande kennis. Beeld vormen 
van hoe klimaatneutrale stad eruit ziet en wat ervoor 
nodig is.  

B. Samenstelling 
transitie- team   

Vorming transitie team en 
duidelijke rolverdeling 
 

Het transitieteam vormt de kern binnen het proces. 
Ze zorgen voor inhoudelijke voorbereidingen, 
procesontwerp, verslaglegging, aansturing van 
communicatie en vormen een bindende factor.  

C. Procesontwerp Transitie(arena) proces plan Duidelijkheid over proces en afstemming met lopende 
processen en geplande activiteiten 

D. Systeemanalyse Rapport met relevante data, zowel 
kwantitatief  als kwalitatief, en een 
scherpe analyse daarvan 
(kernwaarden en verbanden, 
historische analyse, 
perspectieven). Inschatting relatie 
gebiedskenmerken en 
energieconcepten. Gebaseerd op 
deskstudie (beleids)literatuur en 
een twintigtal interviews met 
sleutelspelers. 

De systeemanalyse geeft een duidelijk inzicht op de 
huidige situatie, problemen, trends en uitdagingen, 
plus de verbanden ertussen; het is een gedeelde 
kennisbasis voor verdere discussies. 

 E. Actor-analyse Actoren identificeren, clusteren en  
linken; actoren ‘selecteren’ voor 
vervolgstappen 

Actoranalyse als deel van systeemanalyse; overzicht 
en clustering van actoren is nuttig in strategie wie 
wanneer te betrekken.  

 
A. Verkenning 
In deze workshop – die vooraf gaat aan een mogelijke toepassing van de transitie aanpak –  worden 
algemene inzichten m.b.t. energieconcepten en sturingsvormen vertaald naar de lokale context. De 
energieconcepten geven inzicht in wat voor energieopwekking, -opslag en -infrastructuur nodig zijn om 
de stad en deelgebieden klimaatneutraal te maken. De sturingsvormen beschrijven verschillende 
manieren van sturing waarin de gemeente steeds een andere rol heeft, van directief tot faciliterend. 
 
Deze workshop zorgt voor een inschatting van kansrijke energieconcepten en sturingsvormen en legt 
zo de basis voor zowel het procesplan als de systeemanalyse. Het maakt duidelijk of er behoefte en 
draagvlak is voor een transitie aanpak, en zo ja hoe dit zo goed mogelijk kan aansluiten bij lopende 
processen en bestaande prioriteiten. De workshop geeft ook een snelle start voor de systeemanalyse, 
omdat het maximaal gebruik maakt van de bestaande kennis over het gebied binnen de gemeente.  
 
B. Samenstelling van het transitie team 
Op basis van een initiële omschrijving van de opgave, ambities en gewenste resultaten wordt een 
transitie team gevormd. Dit team is de stuwende kracht binnen het transitieproces.  
 
De taken van dit team zijn redelijk veeleisend en tijdintensief. Het transitie team houdt het zich bezig 
met het managen en faciliteren van het gehele proces, verzorgt de interne en externe communicatie 
en positioneert het t.o.v. andere lopende (beleids)processen. Bovendien is het team verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van de bijeenkomsten. Het team heeft de 
mogelijkheid een deel van haar taken delegeren aan andere (externe) partijen.  
 
Idealiter bestaat een transitie team uit drie tot vijf leden en vormt een mix van werknemers van het 
initiërende organisatie, experts op een relevant domein, transitiemanagement experts en een proces-
facilitator. In de praktijk kunnen verschillende achtergronden gecombineerd worden. Leden van het 
team moeten het proces tot onderdeel van hun reguliere werk kunnen maken.  



EOS LT: TRANSEP-DGO 

Transitieaanpak voor Duurzame Gebiedsontwikkeling 

8

 
C. Ontwerp van het proces 
Allereerst moet een aantal keuzes gemaakt te worden, waaronder de afbakening van de opgave en 
afstemming met lopende processen. Ook moet intern draagvlak voor het proces gezocht worden en 
financiering en ondersteuning voor het transitieproces worden georganiseerd. Het transitieteam 
formuleert het plan van aanpak en komt zo tot een transitie aanpak die is gespecificeerd voor het 
gebied.  
 
Naast reguliere management taken zoals het plannen van bijeenkomsten, het regelen van middelen 
en vastleggen van verantwoordelijkheden zal een sterke inhoudelijke voorbereiding nodig zijn. Ook 
vergt het proces een continue afstemming met het reguliere beleidstraject (waar het transitietraject 
uiteindelijk voedend voor is), alsmede het omgaan met verwachtingen (hoog genoeg houden zodat er 
ruimte is voor het proces, laag genoeg houden zodat niet iedereen zijn/haar belangen wil komen 
verdedigen). 
 
D. Systeemanalyse 
Een systeemanalyse is een methode om de eigenschappen van een systeem vanuit verschillende 
invalshoeken (economie, ecologie, sociaal-cultureel) te inventariseren te analyseren. De 
systeemanalyse bestaat uit vier stappen:  
  

• Allereerst worden de systeemgrenzen gedefinieerd en de aanpak van de systeemanalyse 

uitgewerkt. 

• Dan 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 de onderlinge samenhang. Door interviews en discussies 

onderdeel te maken van de systeemanalyse worden diverse invalshoeken meegenomen, van 

zowel experts als betrokkenen (m.n. kandidaat-deelnemers voor de arena in de volgende 

fase, die geselecteerd bij de actoranalyse). 

• De laatste stap is het maken van een scherpe analyse. De huidige staat van het systeem 

wordt beschreven en geanalyseerd vanuit historisch perspectief. Ook wordt ingegaan op de 

dominante denk- en werkwijze die de gang van zaken bepalen, plus opkomende alternatieven 

en belangrijkste externe invloeden.  

 
De methode resulteert in een rapport met een duidelijk overzicht van relevante inzichten en een 
scherpe analyse van de huidige situatie, hardnekkige problemen en uitdagingen voor de toekomst. De 
analyse vormt een startpunt voor verdere discussie.  
 
Bovendien bevordert de systeemanalyse een integrale denkwijze en een lange-termijn perspectief. 
Het zorgt dat actoren buiten hun grenzen en persoonlijke sfeer functioneren en de onderlinge 
verbondenheid van het systeem begrijpen. De systeemanalyse vormt een gelijke kennisbasis en 
begrippenkader voor samenwerking tussen actoren met verschillende achtergronden. 
 
E. Actoranalyse 
De voornaamste rol van de actoranalyse is de voorbereiding op de selectie van de deelnemers aan de 
transitiearena. De actoranalyse hangt ook samen met de systeemanalyse: uit de actoranalyse volgt 
welke partijen relevant zijn om te interviewen, uit de systeemanalyse een afbakening van de opgave. 
 
De aanpak verschilt van andere actoranalyse-methoden doordat de clustering van actoren is 
gebaseerd op competenties en perspectieven in plaats van belangen en middelen. De actoren worden 
benaderd als individuen, niet als vertegenwoordigers van organisaties.  
 
Allereerst wordt een lijst met alle betrokken actoren opgesteld met behulp van suggesties uit het 
transitie team en de informatie voortgekomen uit de systeemanalyse. De lijst kan vervolgens 
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uitgebreid worden met behulp van de “sneeuwbal-methode”. Deze methode houdt in dat de reeds 
geïdentificeerde actoren gevraagd wordt om suggesties te doen voor anderen die voldoen aan de 
gewenste criteria, zodat deze actoren toegevoegd kunnen worden tot de lijst.  
 
Na de toepassing van de “sneeuwbal-methode” worden alle actoren op de lijst geclusterd in 
categorieën op basis van hun achtergrond, competenties en belangen. Een andere clustering is op 
basis van welk type macht ze kunnen uitoefenen: klassieke macht (de positie binnen de dominante 
hiërarchie), innovatieve macht (de kracht van vernieuwende ideeën) of transformatieve macht (partijen 
kunnen mobiliseren om nieuwe wegen in te slaan). Op basis van de indeling kan een inschatting 
gemaakt worden welke actoren wanneer relevant zijn, en of er actoren met bepaalde eigenschappen 
missen. 
 
Idealiter zijn de deelnemers aan de transitiearena koplopers die creativiteit en inbeeldingsvermogen 
kunnen combineren met open staan voor ideeën van anderen en hierop voort te bouwen. In het 
geheel moet een transitiearena bestaan uit een mix van regime actoren (“resource holders”) en niche 
actoren (vernieuwers) en een diversiteit aan competenties en achtergronden bevatten.  
 
Mijlpaal: de gebiedsanalyse 
De systeemanalyse en actoranalyse vormen samen de gebiedsanalyse. In deze rapportage wordt een 
duidelijk overzicht gegeven van relevante inzichten en een scherpe analyse van de huidige situatie, 
hardnekkige problemen en uitdagingen voor de toekomst. Ook geeft het een breed overzicht van 
relevante actoren en wordt de feitelijke informatie aangevuld met persoonlijke perspectieven. De 
gebiedsanalyse vormt een gelijke kennisbasis en begrippenkader voor samenwerking tussen actoren 
met verschillende achtergronden. 
.  
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Onderdeel II – Probleemstructurering en visievorming 
Sleutelactiviteiten  Output Waarom? 

A. Vorming transitiearena Vernieuwingsnetwerk Smal draagvlak maar divers en met grote diepgang   

B. Probleemstructurering Verbinding met elkaar en met 
proces; valideren en verrijken 
systeemanalyse (bijeenkomst). 
Systeemanalyse en 
verkenningsworkshop als input. 

Voorbereiding voor visievorming;  (mind)set creëren; 
arenagevoel 

C. Visievorming – deel I Leidende principes, elementen 
voor visie, verrijking van begrip 
klimaatneutraal (bijeenkomst) 

Integrale discussie over toekomst, toewerken naar 
inspirerend, gedeeld toekomstbeeld 

D. Visievorming – deel II Gedeelde visie, gedragen door 
deelnemers. Later uitwerken in 
beeld en tekst. (bijeenkomst)  

Inspirerend en leidend toekomstbeeld 

 
A. Vorming transitiearena 
Na het selecteren en uitnodigen van de deelnemers voor de transitiearena start de tweede fase. In 
een eerste stap wordt de transitiearena gevormd en daarmee een netwerk van koplopers gecreëerd.  
Vervolgens wordt in drie arena bijeenkomsten de problematiek gestructureerd en toegewerkt naar een 
gezamenlijke visie.  
 
B. Probleemstructurering 
In de eerste bijeenkomst van de koplopersgroep wordt door middel van een sterk interactief proces 
een gemeenschappelijke perceptie van het probleem tot stand gebracht. Bijvoorbeeld: wat is de 
opgave voor het gebied? Wat zijn de meest prominente drijfveren en barrières voor CO2-reductie? De 
discussie wordt ingeleid met de voornaamste inzichten uit de systeemanalyse en het persoonlijke 
gevoel van urgentie van ieder van de deelnemers.  
 
Een secundair doel van deze bijeenkomst is het creëren van het gezamenlijkheid: de deelnemer 
moeten na de bijeenkomst gemotiveerd zijn door te gaan, bijvoorbeeld doordat ze er vertrouwen 
hebben dat het proces impact zal hebben of omdat ze geïnspireerd raken door de andere deelnemers. 
 
C. Visievorming – deel I 
De gedeelde probleemperceptie leiden tot een selectie van kernprioriteiten. Uit de discussie komen 
ook bouwstenen voor een toekomstvisie voort: wat is goed voor de toekomst van het gebied? Aan de 
hand hiervan kunnen leidende principes worden opgesteld, zoals “maximaal productief maken van 
oppervlakken” of “veilige publieke ruimte voor kinderen”.  
 
D. Visievorming – deel II 
In de derde bijeenkomst wordt vanuit de probleempercepties en leidende principes toegewerkt naar 
de formulering van een samenhangende visie. In deze bijeenkomst proberen we de hoofdthema’s 
waarop deze principes moeten worden toegepast te identificeren en te verbeelden hoe dit er in de 
toekomst uit zal zien. Wie zijn toekomstige bewoners van het gebied? Hoe leven mensen in een 
energieneutrale wijk? Waar verdienen mensen hun geld mee? Hoe verplaatsen zij zich?  
 
Mijlpaal: het visiedocument 
Uit de bijeenkomsten een samenhangend toekomstvisie voort, dat kan worden uitgewerkt tot een 
inspirerend document met tekst en beeld. Dit visiedocument legt het resultaat van de 
toekomstverkenning vast en kan worden gebruikt voor communicatie en mobilisatie van andere 
partijen.  
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Onderdeel III – Backcasting en agendavorming 
Sleutelactiviteiten  Output Waarom? 

A. Backcasting Backcasting analyse, 
transitiepaden (bijeenkomst) 

Onderzoeken welke stappen nodig zijn, 
concretisering visie, basis voor duidelijke 
strategieën 

B. Strategiebepaling en 
agendazetting 

 Gerichte strategische hoofdlijnen, 
actie-agenda’s, subgroepen 
(sectoren/doelgroepen/interesses/n
ieuwe coalities…) (bijeenkomst) 

Mijlpalen, prioriteiten, tools effectief en efficient 
inzetten(tool Energie Vraag&Aanbod, tool 
Duurzame financiering)  

C. Coalitievorming en 
netwerkuitbouw 

Netwerk van veranderingsactoren  
(bijeenkomst in breder gezelschap) 

Zichtbaarheid, beweging, vertrouwen, disseminatie  

 
 

In de derde fase bouwt de arena verder op de probleemdefinitie en visie om acties en doelen te 
formuleren.  
 
A. Backcasting 
In een backcasting sessie onderzoekt de transitiearena wat er nodig is om de ontwikkelde visie te 
realiseren. Het toekomstbeeld is het startpunt, vanaf de toekomst wordt “terug voorspeld” naar het 
heden.  
 
Terugkijkend vanuit de toekomstvisie worden de volgende vragen beantwoord: 
 

• Welke acties en veranderingen zijn nodig om de geschetste toekomst te bereiken? 

• Welke fundamentele veranderingen (cultureel, structureel-institutioneel, technologisch-

infrastructureel en organisatorisch) waren hiertoe nodig? 

• Wanneer moeten die veranderingen ongeveer plaatsvinden? 

• Hoe kunnen deze veranderingen plaatsvinden, en met wie? 

• Welke externe ontwikkelingen kunnen relevant zijn? 

De sessie resulteert in transitiepaden: mogelijke routes van het heden tot de gewenst toekomst. 

Daarbij worden ook korte en middellange termijn doelstellingen geformuleerd. 

 
 
B. Strategiebepaling en agendazetting 
Tijdens deze bijeenkomst worden de transitiepaden vertaald in strategieën en zal er een 
gemeenschappelijke actie-agenda worden vastgesteld. De deelnemers kijken hoe ze vanuit hun eigen 
projecten en agenda’s kunnen bijdragen aan de gezamenlijke visie. Nieuwe samenwerkingen en 
initiatieven kunnen worden opgestart. Naast een lijst met mogelijke acties wordt per transitiepad wordt 
een verbredingsstrategie opgesteld om meer partijen te betrekken.  
 
Onderzocht wordt welke actoren of coalities van actoren nodig zijn en met welke acties eerst nodig 
zijn. De veranderingen en acties worden geïntegreerd in een actie-agenda. 
 
Tijdens en na de backcasting en agenda sessie zullen de deelnemers van de transitiearena worden 
verdeeld in verschillende subgroepen die zich over de verschillende transitiepaden buigen. Stap voor 
stap zullen de subgroepen toewerken tot een verdere uitwerking van de transitiepaden.  
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C. Coalitievorming en netwerkuitbreiding 
Rond de subgroepen moeten coalities worden opgericht. Vanuit de actoranalyse en verkregen 
informatie over de netwerken van koplopers kan bepaald worden welke personen en partijen relevant 
zijn om te betrekken.  
 
De uitvoering van specifieke acties moet worden gedaan via de bestaande netwerken van de 
deelnemers aan de arena zodat de directe betrokkenheid van de koplopers binnen de deelnemende 
organisaties gewaarborgd wordt.  
 
 
Mijlpaal: de transitiestrategie 
Aan het eind van de derde fase kan een transitiestrategie worden opgesteld. De transitiestrategie is 
een wervende samenvatting van de probleemstructurering, visie, transitiepaden en agenda. Dit is een 
belangrijke tussentijdse uitkomst van de transitiearena en kan worden gepresenteerd voor een breed 
publiek, als aftrap voor de implementatiefase. Het kan als leidraad voor de gebiedsontwikkeling 
dienen en vormt zo de lange termijn context voor korte termijn acties en beleid.  
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Onderdeel IV – Implementeren en verankeren 
Sleutelactiviteiten Output Waarom? 

A. Aansluiten bij 
bestaande initiatieven 
en agenda’s 
deelnemers 

Verbinding leggen met bestaande 
initiatieven, strategie doorvertalen 
naar ieders eigen agenda. 

Bundeling initiatieven met visie als leidraad 

B. Implementeren en 
experimenteren 

Projecten die bijdragen aan 
realisatie visie, die aantonen dat 
alternatieve manier van denken en 
doen mogelijk is. Vooruitgang in 
kleine maar radicale stappen.  

Aantonen van mogelijkheden, lessen leren en 
doorvertalen naar andere projecten. Voorbereiden op 
opschalen en verbreden.  

C. Verankering van 
inzichten en uitkomsten 
in beleid 

Beleidsvertaling  Inbedding in regulier beleid 

 
 
In de vierde fase verschuift de focus van de aanpak naar de gevormde deelgroepen en coalities. De 
arena als kern van het vernieuwingsnetwerk heeft weinig aandacht meer nodig, wel moet er een vorm 
van coordinatie en monitoring zijn om de samenhang in de ontstane dynamiek te bewaken.  
 
A. Aansluiten bij bestaande initiatieven en agenda’s deelnemers 
Vanuit de visie en de transitiepaden moeten niet alleen leiden tot nieuwe initiatieven (zie punt B) maar 
ook bestaande processen en de agenda’s van deelnemers beïnvloeden. Door de visie als leidraad te 
nemen werken initiatieven toe naar een gemeenschappelijk doel en versterken ze elkaar. 
 
 
B. Implementeren en experimenteren 
Op deze operationele fase van de transitie aanpak worden experimenten (doorbraakprojecten) en 
nieuwe samenwerkingen opgestart om de ambities in de praktijk te brengen. Korte termijn acties zijn 
nodig om het enthousiasme van de deelnemers binnen het arena proces te behouden. De 
tastbaarheid en de zichtbaarheid zijn ook van groot belang om ondersteuning van externe actoren te 
verkrijgen en investeringen aan te trekken. Experimenten en projecten kunnen worden gestart na de 
formulering van de transitieagenda of zelfs parallel aan de arena bijeenkomsten.  
 
De experimenten kennen een hoge mate van onzekerheid en zijn gericht op nieuwe combinaties en 
inzichten. Het zijn zoek-en-leerprocessen (al doende leren, al lerende doen). Leren is een doel op 
zich, vandaar de term "experiment". Het zijn echter ook gewoon concrete (soms al lopende) projecten, 
waar doelen en belangen achterliggen. Wanneer een experiment succesvol is kan het worden 
herhaald binnen verschillende contexten (verbreding) en worden opgeschaald van micro naar meso-
niveau (opschaling).  
 
 
C. Verankering van inzichten en uitkomsten in beleid 
Een ander belangrijk aspect is implementatie binnen regulier beleid en reguliere projecten. Hiermee 
geven de resultaten van het arena proces richting en nieuwe impulsen binnen verdere ontwikkelingen. 
Deze ontwikkelingen worden dus niet geïnitieerd door de transitie aanpak, maar er wel door 
beïnvloed. Een eventuele externe stuurgroep of een ondersteunende beleidsarena kunnen hier aan 
bijdragen. 
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Doorlopend – Monitoren en evalueren 
Sleutelactiviteiten Output Waarom? 

A. Mid-term evaluatie Evaluatie (incl. interviews) ; 
toetsing met persoonlijke 
agenda’s 

Lessen trekken over aanpak, proces meer 
persoonlijk maken. 

B. Monitoring en 
evaluatie van 
arenaproces 

Reflectie, evaluatie, mogelijke 
bijstelling van proces/visie 
(bijeenkomst) 

Adaptatievermogen, vinger aan de pols en waar 
nodig bijsturen; barrières identificeren  

C. Toepassing van 
monitoringstools 

Geschikte tools voor monitoring 
van de effectiviteit van het  
veranderproces (bv. 
duurzaamheidsbarometer…) 

Indicatoren als managementinstrument 

D. Opvolgen en 
evalueren van de 
methode  

Lessen m.b.t. transitie-aanpak Lessen aanpak voor toekomst, andere domeinen 
en andere steden. 

 
Monitoren zal doorlopend plaatsvinden, als onderdeel van de arena bijeenkomsten en overleggen  
van het transitieteam. Zo kan gedurende het traject het proces worden aangepast waar nodig en 
kunnen tussentijdse resultaten openbaar gemaakt worden om investeringen te rechtvaardigen.  
 
A. Mid-term evaluatie 
Aan het begin van de derde fase, voor of na de backcastingsessie, zal een tweede ronde van 
individuele interviews met de deelnemers plaatsvinden. Hierin kunnen ze op individuele basis hun 
mening ventileren en reflecteren op het proces. Dit is ter evaluatie van het proces maar leidt mogelijk 
tot nieuwe inzichten op gewijzigde percepties of onuitgesproken belangen en overtuigingen. Ook is dit 
het ideale moment om de ontstane visie en (begin van) strategie in verband te brengen aan 
persoonlijke agenda’s en netwerken. 
 
B. Monitoring en evaluatie van arenaproces 
Tijdens deze bijeenkomst – maximaal een jaar na de start van de operationele fase – evalueren de 
deelnemers en het transitieteam het verloop van het proces en de resultaten. Gekeken wordt of de 
acties en uitkomsten succesvol zijn (doen we de dingen goed?) en of ze nog steeds aansluiten bij de 
doelen en de context (doen we de goede dingen?). De verschillende coalities/deelgroepen kunnen 
van elkaar leren. Uit de ervaringen worden ook conclusies getrokken over barrières en benodigde 
randvoorwaarden, waaruit lobby voor structurele veranderingen op stedelijk, landelijk of Europees 
niveau kan voortkomen.  
 
C. Toepassing van monitoringstools 
Bij de strategiebepaling worden indicatoren voor monitoring van de implementatie opgesteld. Met 
bestaande, aangepaste of nieuwe instrumenten kan de voortgang gedurende het proces worden 
gemonitord. Te onderscheiden zijn indicatoren m.b.t. output (zoals CO2 uitstoot per inwoner), 
indicatoren m.b.t. onderliggende drivers (zoals verandering in autobezit) en indicatoren met betrekking 
tot het proces (zoals het aantal partijen dat actie onderneemt in lijn met de visie).  
 
D. Opvolgen en evalueren van de methode 
Het transitieteam kan op basis van de ervaringen een discussie aangaan met strategische 
beleidsmakers, politici en bestuurders over de transitie aanpak. Kan deze vaker worden toegepast, bij 
andere gebieden en voor andere domeinen? Ook kan met een evaluatie lessen worden getrokken 
voor andere steden m.b.t. deze aanpak. 
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Voorbeelden 

 
Voorbeeld I: Transitie arena voor Gents Klimaatverbond 
 
Introductie 

De stad Gent wil evolueren tot een klimaatneutrale stad. De Gentse milieudienst weet dat de lokale 

overheid dat niet alleen kan realiseren en heeft in 2009 het Gents Klimaatverbond opgestart om 

allerlei bedrijven, bewoners en organisaties te betrekken bij deze ambitie. Bij de start werden 

convenanten gesloten waarin partijen zich committeren aan klimaatdoelstellingen en werd een website 

gelanceerd die een podium geeft aan hun voornemens, acties en resultaten. Vervolgens heeft Gent 

de aanpak transitiemanagement omarmd om de klimaatneutrale toekomst verder te verkennen en de 

veranderingsdynamiek richting die toekomst te versterken en te versnellen. 

Daartoe is in 2011 een diverse groep van vernieuwers en veranderaars bijeengebracht in een 

zogenoemde transitie-arena. Doel was te werken aan een vernieuwend, ambitieus perspectief op de 

klimaatneutrale toekomst van Gent en initiatieven die die toekomst dichterbij brengen te starten. 

Tegelijkertijd werd binnen de gemeente aandacht besteed aan de rol die zij daarin kon spelen. 

Organisatie 

Het zogenoemde transitieteam vormde de kern van het proces en zorgde voor inhoudelijke 

voorbereiding, procesontwerp, tussentijdse uitwerking en communicatie. Het team bestond uit 

medewerkers van de milieudienst van Stad Gent (de opdrachtgever), VITO (de opdrachtnemer) en 

DRIFT (met een ondersteunende rol, vanuit het Europese MUSIC-project). 

De milieudienst speelde niet alleen een rol in de organisatie van de arena, maar fungeerde tevens als 

aanjager voor het veranderingstraject binnen de gemeentelijke organisatie. Op deze wijze werden ook 

andere afdelingen, zoals mobiliteit en economie, betrokken.  Zij werden uitgedaagd om zich te laten 

inspireren door de arena, om projectideeën die hieruit voortkomen te ondersteunen en om zich de 

toekomstbeelden en strategieën eigen te maken en te verankeren in hun beleid en werkwijze. 

Een twintigtal koplopers van diverse Gentse bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

kennisinstellingen uit de stad namen deel aan de arena, op persoonlijke titel. Naarmate het proces 

vorderde, werden selectief meer mensen en partijen betrokken, in eerste instantie uit de persoonlijke 

netwerken van de arena-deelnemers.  

De stad Gent betaalt een externe partij voor de facilitering en inhoudelijke ondersteuning van het 

traject. Daarnaast vergt het traject een serieuze tijdsinvestering van de milieudienst. Via het EU-

programma Interreg IVb heeft Gent een subsidie gekregen die een deel van de kosten dekt. 

Voor de projecten die uit de arena voortkomen is niet bij voorbaat budget voorzien. Sommige 

initiatieven passen binnen ambities waar al (publiek of privaat) geld voor beschikbaar is, enkele 

kunnen vrijwel zonder budget, voor andere moeten de initiatiefnemers zelf financiering vinden. 

Uitkomsten 

In mei 2011 is de Gentse transitiearena van start gegaan. Voorafgaand heeft het organiserende team 

een actoranalyse uitgevoerd om de deelnemers te kunnen selecteren en gewerkt aan een 

systeemanalyse op basis van interviews en andere bronnen. Dit leidde tot onverwachte inzichten en 

tot de verheugde constatering van het team dat er veel meer gebeurt in Gent dan zij al wisten. De 

systeemanalyse bracht de urgentie, de samenhang met andere vraagstukken en de troeven van de 

stad scherp in beeld. De analyse is verdiept in de eerste arenabijeenkomsten en heeft zo gezorgd 

voor kruisbestuiving tussen de deelnemers en een sterke, gedeelde basis voor het verdere traject.  
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In de derde en vierde bijeenkomst is vervolgens toegewerkt naar streefbeelden, een verhaal over de 

klimaatneutrale toekomst van Gent. De vijfde en zesde bijeenkomst stonden in het teken van 

transitiepaden en het vormen van een agenda met projectideeën. Er zijn vier streefbeelden ontstaan 

met een veel bredere scope dan voor aanvang van het traject gedacht werd: Gent, goed om te leven; 

lokaal samen meerwaarde creëren; energieke stad, intelligente kringlopen; Gentenaar thuis in de stad. 

Deze zijn nader uitgewerkt in 20 transitiepaden en samengevat in een glossy magazine, met 15 

varianten: in elk is een andere arena-deelnemer uitgelicht met een coverfoto en een interview.  

De projectideeën kregen een vliegende start met de lancering op het Klimaatforum, eind november. 

De arenadeelnemers kregen het podium om hun ideeën te presenteren, waarna de aanwezigen deze 

in groepjes verder bespraken. Zo werd de basis gelegd voor vijf klimaatwerkgroepen, met zeer 

verschillende thema’s: van energie uit afvalwater tot stadslandbouw, van consumentenacties tot 

energie-efficiëntie van industrie. Ook zijn twee specifiekere arena’s gestart: één over mobiliteit en één 

binnen de Universiteit Gent over haar bijdrage aan een klimaatneutrale stad.  

Het arenatraject heeft tot nu toe geleid tot een verrijkt toekomstbeeld en een groeiend 

vernieuwingsnetwerk. 2012 zal cruciaal zijn voor de start van de werkgroepen, verbreding van de 

beweging en doorwerking van de ideeën in beleid en agenda’s van relevante organisaties. De 

arenaleden spelen hierbij een rol als initiatiefnemers, ambassadeurs en als “luis in de pels”. 

Reflectie 

Door op een vernieuwende manier te werken aan participatie heeft de milieudienst een onverwacht 

sterke bron van kennis en daadkracht aan kunnen boren. Voorheen werd participatie vaak nog als 

vorm van communicatie gezien, nu raakt het de kern van de dienst. Een valkuil bij participatie kan zijn 

dat betrokkenen onvoldoende kennis hebben of alleen hun eigenbelang verdedigen, deze aanpak 

biedt daarop een antwoord door het kennisniveau te vergroten en recht te doen aan de complexiteit. 

Punt van aandacht blijft om zo’n traject te koppelen aan meer objectieve studies en data. 

De omslag in de manier van werken kwam echter niet vanzelf tot stand. Een uitdaging bleek om de 

eigen dynamiek van deze vernieuwende aanpak te rijmen met de sterke controlecultuur. Er werd een 

grote tijdsdruk op het traject gelegd. Enerzijds gaf dit een gezonde spanning, anderzijds maakte het 

dat er te weinig tijd was voor bijvoorbeeld een gedegen actoranalyse of scherpere uitwerking van de 

visie, en bovendien dat deelnemers dreigden af te haken. De sterke persoonlijk inzet van het team 

heeft ervoor gezorgd dat voldoende ruimte en vertrouwen ontstond om het traject te volgen. In een 

vervolg zijn meer tijd voor reflectie, meer ruimte om om te gaan met onverwachte ontwikkelingen en 

een sterker eigenaarschap van de arena gewenst.   

De inspirerende sfeer en mix van achtergronden werd door de arena-deelnemers zeer gewaardeerd. 

Hun grote betrokkenheid werkte aanstekelijk, zowel in de arena als bij de latere verbreding. 

Buitenstaanders waren in het begin echter zeer sceptisch, dit had voorkomen kunnen worden door 

duidelijk te maken hoe concreet de uitkomsten konden worden en het traject te framen als 

“headhunten naar mensen die nodig zijn”. Het risico daarvan was echter dat het traject sterk in het 

reguliere beleid zou worden getrokken. In het gevolgde traject kon de arena eerst een gezamenlijk 

verhaal opbouwen, waarna buitenstaanders gericht konden worden betrokken bij de werkgroepen. 

Dankzij de aandacht voor systeemdenken en de diversiteit van de deelnemers is de ambitie voor een 

klimaatneutrale stad tot leven gekomen in een toekomstbeeld van een gezonde, sociale en leefbare 

stad. Dit heeft geholpen om deze ambitie binnen de gemeente breder op de agenda te krijgen: waar 

het onderwerp klimaat normaal steeds naar de milieudienst wordt geschoven, relateert een groep 

externen dit juist aan andere diensten. Belangrijk daarbij is wel om die diensten echt bij het traject te 

betrekken en niet het gevoel te geven ongevraagd op hun domein te treden. De toenemende steun 

binnen de gemeente draagt bij aan de verankering van de ideeën en het succes van de werkgroepen. 
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Voorbeeld II: Merwe-Vierhavens Rotterdam 
 
Introductie 
De herontwikkeling van de Stadshavens is een uiterst complexe opgave van gebiedsontwikkeling op 

een voor Nederland ongekend grote schaal: 1600 ha, een gebied qua grootte vergelijkbaar met de 

stad Gouda. Door het wegtrekken van industriële activiteiten ontstaat de komende decennia veel 

ruimte voor een transformatie tot een levendig en duurzaam woon-werk-leef-recreatie gebied. Omdat 

een proces van deze termijn en complexiteit niet klassiek te sturen valt, is doelbewust gekozen voor 

een organische ontwikkeling volgens de transitieaanpak.   

De projectorganisatie Stadshavens Rotterdam heeft vanaf 2007 samen met koplopers uit 

bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen een “koers” voor 2025 

met vijf leidende strategieën opgesteld. Ingezet wordt op een flexibele ontwikkeling, met een lange 

termijn duurzaamheidsvisie als kompas en ruimte voor experimenten en iconen die de metamorfose 

op korte termijn tastbaar en zichtbaar maken. 

Voor het deelgebied de Merwe-Vierhavens is eind 2010 een transitiearena opgestart om een 

“onweerstaanbare, woeste en sprankelende” visie voor dit gebied te ontwikkelen. De toekomstbeelden 

moesten op inspirerende wijze een innovatieve toekomst voor de Merwe-Vierhavens laten zien. Extra 

aandacht gaat hierbij uit naar de duurzame ontwikkeling van het gebied: de visie moet de 

duurzaamheidslat hoog leggen. 

 
Organisatie 
Een kernteam van DRIFT en Doepel Strijkers Architects (DSA) heeft het proces gestructureerd en de 

deelnemers geselecteerd. Na iedere bijeenkomst werden door dit kernteam de gebruikte argumenten 

en de geuite denkbeelden verder uitgewerkt als startpunt voor de volgende sessie. De sessies werden 

geleid door een externe facilitator, Pepik Henneman. De opdrachtgever, Stadshavens Rotterdam, was 

betrokken om informatie te ontsluiten en wegen te zoeken om de ontwikkelde visie verder te brengen.  

De arena bestond uit 19 mensen, voor het grootste deel experts op het gebied van stedelijke 

ontwikkeling of duurzaamheid.  

 
Uitkomsten 
In de voorbereiding is een scherpe en gelaagde analyse van de huidige situatie en plannen gemaakt 

en zo veel elementen van bestaande studies en beleidsdocumenten geintegreerd. De inzichten en 

spanningen hieruit werden verwerkt in een presentatie ter aftrap van de eerste bijeenkomst. Ook 

werden te verlevendiging en ter verbreding van de beleidsmatige input straatinterviews afgenomen, 

waarvan citaten en korte films zijn gebruikt in de bijeenkomsten.  

In drie creatieve sessies is volgens het transitie arena model gewerkt met friskijkers en dwarsdenkers 

die vrijelijk en op persoonlijke titel hun creatieve en innovatieve ideeën konden spuien. De sessies 

vormden een echte zoektocht waarin veel ideeën zijn ontstaan, omarmd, uitgewerkt of juist weer 

verworpen. Dit heeft hebben geleid tot een aantal zeer interessante bouwstenen voor een 

toekomstvisie voor de Merwe-Vierhavens. 

Na de drie sessies hebben DRIFT en DSA de bouwstenen die hierin ontstaan zijn verder uitgewerkt 

tot een toekomstbeeld met bijbehorende ontwikkelingspaden in de publicatie Merwe-Vierhavens,Van 

Woestijn tot Goudmijn. Daarin wordt beschreven hoe het gebied zich de komende decennia kan 

ontwikkelen langs twee onderling vervlochten ontwikkelingspaden: de Vrijstaat biedt ruimte aan 

pioniers en trekt investeringen, de Stadsoase laat collectieven delen van het gebied gezamenlijk 

vormgeven zodat gemeenschappen ontstaan die hier met elkaar wonen, werken en produceren. De 

publicatie beschrijft ook de gebiedsanalyse en aanbevelingen voor sturingsstrategieën. 
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De visie en ontwikkelingspaden geven Stadshavens en de Gemeente Rotterdam richting aan het 

denken, bijvoorbeeld bij het opstellen van de structuurvisie,  en aangrijpingspunten voor strategieën 

voor de korte termijn. Specifieke thema’s en concrete acties worden verder uitgewerkt in enkele 

vervolgopdrachten. 

 

Reflectie 

Voor de Merwe-Vierhavens is slechts een deel van de transitieaanpak gevolgd, de opdracht was 

immers visievorming en het schetsen van ontwikkelingspaden.   

In dit geval werd dus weinig aandacht geschonken aan het opbouwen van een veranderingsnetwerk, 

wat meestal een doelstelling van de transitieaanpak is. Dat is terug te zien in de selectie van 

deelnemers: grotendeels experts en geen investeerders in, gebruikers van of bewoners rond het 

gebied. Toch worden de ideeën ook door de deelnemers zelf meegenomen in hun eigen praktijk en 

zijn enkelen ook gezamenlijk opdrachten aangegaan om de strategieën voor het gebied verder uit te 

werken. Een logisch vervolg zou zijn ook andersoortige actoren mee te nemen in een soortgelijk 

traject, dat veel sterker gericht is op het koppelen van visie aan korte-termijn acties om de beweging in 

gang te zetten. 

Extra aandacht was er juist voor het bereiken van een hoge mate van levendigheid en integraliteit van 

de visie. Gezocht is daarom naar deelnemers met verschillende expertises die elk op hun eigen 

manier eigenzinnig zijn. De bijeenkomsten hadden een open en inspirerende sfeer, waardoor de 

deelnemers op elkaars inzichten en gedrevenheid konden voortbouwen en bestaande en nieuwe 

ideeën geïntegreerd werden. Zo is uiteindelijk een rijk en ambitieus toekomstbeeld is ontstaan, een 

visie die mensen kan mobiliseren om na te denken over en mee te werken aan een duurzame 

toekomst van het gebied.   

Zeer belangrijk voor de kwaliteit van de discussies en de uiteindelijke visie was dat het kernteam niet 

alleen het proces in goede banen leidde, maar ook veel aandacht gaf aan de inhoudelijke 

voorbereiding van de bijeenkomsten. Dat behelste de door het kernteam voorgestelde 

gebiedsanalyse, maar ook een tussentijdse verwerking van de inzichten na iedere bijeenkomst. 

Interessant aspect hiervan was de gezamenlijke zoektocht door de onderzoekers en architecten naar 

beelden die mensen op een mooie en aansprekende wijze laten nadenken over de toekomst, zonder 

het (ruimtelijke) beeld gelijk “de” oplossing vastpint.  

Ook de omgeving werkte mee aan het slagen van de bijeenkomsten: het HAKA gebouw, de locatie 

van de bijeenkomsten, is zelf een icoon van het Merwe-Vierhavens gebied. De renovatie van het 

gebouw hield gelijke tred met de totstandkoming van de visie: bij iedere bijeenkomst was de ruimte 

verder gevorderd, mooier en comfortabeler.  

Naast de gevraagde visie en ontwikkelingspaden is in de publicatie Van Woestijn tot Goudmijn ook 

aandacht besteed aan sturingsstrategien. Hiermee werd een reflectie gegeven op de rol van de 

gemeente in de ontwikkeling en werden concrete acties geopperd voor de korte en middellange 

termijn. Er is niet uitgebreid gemonitord in hoeverre de ideeën worden overgenomen, wel is duidelijk 

uit zowel uitspraken van betrokken ambtenaren, uitgangspunten van vervolgstudies en zinssnedes in 

beleidsdocumenten dat de ideeën beklijven.   
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Voorbeeld III: Wijkarena Oud-Charlois 
 

Introductie 

Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft DRIFT in 2009 de principes van transitiemanagement 

uitgewerkt tot een innovatieve procesaanpak voor wijkontwikkeling, de Wijkarena-aanpak, en deze 

voor het eerst toegepast in de wijk Oud-Charlois. De opdracht kwam voort uit de ervaring dat 

bestaande initiatieven in zogenoemde “achterstandswijken” veelal gericht zijn op bestrijding van 

zichtbare problemen aan de oppervlakte en los van elkaar niet leiden tot een blijvende verbetering 

voor deze wijken.  

Enerzijds was de aanpak in de Wijkarena Oud-Charlois gericht op een lokaal-maatschappelijke 

transitie: het opbouwen van een richtinggevend lange-termijn perspectief waaraan korte-termijn acties 

verbonden worden, het koppelen van krachten van mensen en organisaties die zich inzetten voor de 

wijk en het ontwikkelen van een zelforganiserend vermogen. Even zo belangrijk thema was de 

beleidstransitie: participatie van beleidsmakers in maatschappelijke initiatieven (van wederzijds 

wantrouwen naar co-productie) en het doorbreken van schotten tussen sectoren en organisaties (van 

sectorale aanpak naar gebiedsgerichte aanpak). 

Organisatie 

De voorbereiding en facilitering van de Wijkarena was in handen van DRIFT (Dutch Research 

Instititute for Transitions, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam).  

Opdrachtgever voor het traject was de dienst dS+V van de Gemeente Rotterdam, in het kader van het 

programma Stadsontwikkeling Nieuwe Stijl. Er is nauw samengewerkt met de gebiedsmanager bij de 

deelgemeente en met de Veldacademie, een lokaal gevestigd kenniscentrum voor wijktransformatie 

van de TU Delft.  

Een dertigtal lokale bewoners, bedrijven en organisaties heeft actief meegedaan in de Wijkarena. Een 

deel van hun eigen netwerk werd ook betrokken, zoals bij de uitvoering van initiatieven die uit de 

arena zijn voortgekomen. Bovendien werden parallel aan de bijeenkomsten van de Wijkarena 

discussies georganiseerd met beleidsmakers en andere professionals over de veranderende rol van 

de overheid.  

De kosten voor voorbereiding en facilitering door DRIFT werden gedragen door de dienst dS+V van 

de Gemeente Rotterdam, in het kader van “Stadsontwikkeling Nieuwe Stijl”. DRIFT heeft zelf extra tijd 

geïnvesteerd om de aanpak verder te ontwikkelen.  

Alle deelnemende partijen hebben een bijdrage geleverd door de inzet van hun tijd. Enkele partijen 

zoals de deelgemeente, woningcorporaties en kunstenaars hebben ook financieel of materieel 

bijgedragen aan de projecten die uit de Wijkarena voortgekomen zijn.  

Uitkomsten 

In een jaar tijd vonden acht gezamenlijke bijeenkomsten en 20 deelgroepbijeenkomsten plaats. In de 

voorafgaande voorbereiding is de problematiek van de wijk gekenschetst en heeft een actoranalyse- 

en selectie plaatsgevonden. Eerst werd in kaart gebracht welke individuen en instellingen actief waren 

in de wijk, tot welke netwerken zij behoorden en wat zij deden voor de wijk. Aan de hand van 

interviews, straatgesprekken en literatuuronderzoek is een analyse gemaakt van de pijn- en 

krachtpunten van de wijk. 

In de eerste bijeenkomsten is deze analyse besproken en verdiept. Geconcludeerd werd dat veel 

bewoners zich niet thuis voelen en zich terugtrekken op hun eigen eilandje. Ook geven ze niet thuis, 

ze tonen zich weinig verantwoordelijk voor hun buurt. Aan de andere kant neemt de overheid 

bewoners en bedrijven niet altijd serieus. Het helpt ook niet dat de focus blijft op problemen en de 

positieve ontwikkelingen in de wijk worden genegeerd.  
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Vanuit deze analyse is toegewerkt naar een inspirerend gezamenlijk verhaal over de toekomst van de 

wijk. Eén van de deelnemers kwam met het streefbeeld “de Welkome Wijk”, wat het leidende thema is 

geworden. In latere bijeenkomsten zijn vervolgens initiatieven geformuleerd en gestart die op korte 

termijn invulling geven aan dit streefbeeld.  Als afsluiting voor het traject is de brochure Op weg naar 

een Welkome Wijk gepubliceerd. Deze brochure geeft een samenvatting van het streefbeeld en de 

initiatieven en nodigt andere mensen en partijen uit zich aan te sluiten. 

Meest prominent was het initiatief voor de herinrichting van een buurtplein: in lijn met het 

toekomstbeeld is hier een “welkom plein” gerealiseerd. Bijzonder was dat bewoners echt aan het roer 

stonden, zowel bij inhoud als proces, en daarbij op verzoek ondersteuning kregen van gemeentelijke 

diensten. Een feestelijke opening in september 2011 markeerde de voltooiing van de transformatie 

van een “poepveldje” met samenscholingsverbod naar een aantrekkelijk speel- en buurtplein. Een 

tweede initiatief, waarbij jongeren zich inzetten voor maatschappelijke organisaties in de buurt, werd 

uitgevoerd in een andere wijk; een ander initiatief, gericht op het overbruggen van de sociale eilanden 

in de wijk, is niet van de grond gekomen. 

De Wijkarena heeft een positieve impuls gegeven aan de buurt, het heeft bij een aantal sleutelfiguren 

geleid tot een verschuiving van de focus op problemen naar het versterken en opbouwen van 

positieve krachten. Er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bewoners, lokale ondernemers en 

betrokkenen vanuit maatschappelijke organisaties en de (deel)gemeente; een deel van hen is (extra) 

gemotiveerd om zelf of samen initiatief te nemen om de krachten van de wijk te versterken. Na alle 

ervaringen en lessen wordt de aanpak inmiddels verder ontwikkeld en toegepast in andere delen van 

Rotterdam en in verschillende Europese steden. 

Reflectie 

De buurtschaal gaf een bijzondere dynamiek: het gaat over de directe leefomgeving die de 

deelnemers delen en bovendien hebben de betrokkenen totaal verschillende denkkaders.  Extra 

moeite is daarom gestoken om een openhartige uitwisseling van denkbeelden tussen de deelnemers 

mogelijk te maken, wat heeft geresulteerd in meer wederzijds begrip en een gezamenlijk streefbeeld.  

Een uitdaging bleek  het omgaan met verschillende snelheden. Voor veel deelnemers waren de eerste 

discussies te abstract of het proces te tijdsintensief. De roep om snelle, zichtbare resultaten was sterk. 

Daarom zijn na drie bijeenkomsten deelgroepen aan de slag gegaan met concrete projecten en heeft 

één deelgroep het streefbeeld nog verder uitgewerkt. 

De deelnemers werden niet aangesproken op hun eigenbelang maar op hun betrokkenheid bij de 

toekomst van de buurt. Het uitgangspunt om op zoek te gaan naar de kracht en energie van mensen 

en te werken aan gebundelde vernieuwing was een belangrijke toegevoegde waarde van deze 

aanpak. Het streven om mensen ruimte te geven zélf initiatief nemen en dat door samenwerking met 

andere betrokkenen of met instanties te versterken werd zeer gewaardeerd. Een kanttekening is dat te 

lang onduidelijkheid was hoever de inzet van verschillende partijen reikte.  

Het “ruimte bieden” bij deze wijze van co-productie gaf antwoord op de frustratie over de reguliere 

participatieaanpak, waarbij plannen al vrijwel vaststaan. Dit bleek echter een moeizame taak, veel 

relevante beleidsmakers waren geheel niet betrokken of zagen het zelfs als een bedreiging. Meer 

aandacht voor de benodigde beleidstransitie had kunnen leiden tot een grotere steun voor en impact 

van de Wijkarena. Voor de meest direct betrokkenen uit de (deel)gemeente was het traject wel een 

eye-opener waardoor hun manier van samenwerken blijvend veranderd is.  

 
  



EOS LT: TRANSEP-DGO 

Transitieaanpak voor Duurzame Gebiedsontwikkeling 

21

Verder lezen 
 
Hieronder staan enkele tips voor publicaties en websites met meer ervaringen en achtergronden van 
de transitieaanpak. 
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