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Welkom: fantastisch dat u er bent!

• Het is voor ons een spontaan experiment: heb genade ;-)

• We nemen niet op maar de chat blijft bewaard 

• Programma (harde eindtijd 5 uur):

• Plenaire introductie transitieperspectief en vragen

• Break-out ronde 1: wat zijn jullie vragen?

• Plenair impressies ophalen

• Plenaire insteek transitiestrategie

• Break-out ronde 2: wat zijn jullie ideeën?

• Plenaire afsluiting; was dit wat?



Dashboard

Mute/unmute

Gebruik de chat voor vragen of opmerkingen
Zowel individuele als groepsberichten



Aanleiding: experiment tot open en positief gesprek
• We zijn, net als heel veel anderen, overvallen door hoe heftig en ingrijpend 

deze ‘verwachte verrassing’ in werkelijkheid is

• We zijn al jarenlang bezig met werken aan en nadenken over grote 
systeemveranderingen en hoe dat op kleine schaal en in kleien stapjes gaat

• We weten dat in crises de korte termijn overheerst maar het ook altijd politiek 
is: ingrijpende keuzes worden mogelijk en worden ook gemaakt

• Hoe organiseren we een open gesprek vanuit de noodzaak tot transities naar 
duurzaamheid, de kansen die er zijn zonder dogma’s en zwart-witdenken?
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Transitie
Schoksgewijze fundamentele verandering van de 

dominante structuur, cultuur en werkwijzen 
(regime) binnen een maatschappelijk 

deelsysteem op de lange termijn

cultuur: gedeelde beelden, waarden, paradigma’s

structuur:  institutionele opbouw, 
economische en fysieke structuur

werkwijzen: routines, regels, gedrag



Historische transities



Transitiedynamiek
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Wat betekent corona voor duurzaamheidstransities?

Input voor dialoog (o.a. op basis van jullie ‘inzendingen’)

1. Nu

2. Het komende jaar

3. Op de lange termijn



Wat betekent corona voor duurzaamheidstransities nu

• Het onmogelijke voorstelbaar maken: veerkrachtige gemeenschappen, 
online ontmoeten, directe impact op schone leefomgeving, etc

• Systeemfalen aan het licht brengen

• de kwetsbaarheden van hyperglobalisering 

• verschillen in public health systems/overheidsmodellen

• Vertrouwen in wetenschap en politiek (kan beide kanten opgaan)

• Erkenning en herwaardering van vitale sectoren

• Noodzaak tot inperking individuele vrijheden, en de rol van de overheid 
om collectief te beschermen (‘niet alles kan’). 



Wat betekent corona voor duurzaamheidstransities het 
komende jaar

• Bail-outs gaan noodzakelijk zijn (maar onder juiste condities)

• Ook voor mensen (tijdelijke contracten/schijn-zzp’ers/werkende armen)

• We zullen grote verschillen zien tussen landen die dit wel/niet aankunnen

• Column Sheila Sitasling: lang leve ons. 

• Definitieve nekslag VS als wereldmacht? (al 30x voorspeld in de laatste 20jaar). 

• Herstructurering economie oorlogsmodel 

• Herstructurering waardeketens naar lokaal (katalysator einde hyperglobalisering)

• taxes, taxes, taxes?

• Green new deal of klimaatdoelstellingen op de lange baan?



Wat betekent corona voor duurzaamheidstransities lange 
termijn (wensdenken)

• Besef: luisteren naar wetenschap/experts en noodzaak adresseren van 
systeemrisico’s

• Voorstellingsvermogen voor radicale verandering

• Duurzaamheidstransitie wordt veel meer gezien als maatschappelijke 
transitie i.p.v. een technologische transitie

• Gedragsverandering als iets collectiefs, niet als iets individueels 

• Wennen aan schaarste en minder comfort?

• En hopelijk ook: het lukt ons alle olifantenpaadjes die nu ontstaan te 
bestendigen in ons denken, organiseren en doen



Break out 1: Wat vinden jullie relevante vragen?

Ultrakort introductierondje: wie ben je en wat is jouw vraag?

Reflecteer met elkaar en verdiep

Onthou je ‘kamernummer’ voor de terugkoppeling

→ Maximaal 20 minuten, als de energie er eerder uit is halen we jullie terug

→ Deel jullie output in de chat, niet iedereen kan aan het woord komen!



Transformatieve
(sociale) innovaties versnellen

Wat moet er opgebouwd? 

Stoppen en institutionaliseren 
nieuwe regels en richting:

Wat moet er aangepast?

Uitfaseren
en afbouwen 

Waar moeten we mee stoppen?

Leidende duurzaamheids
principes

Sturingsmix voor transities



Translocale diffusie



Opbouwen

• Het institutionaliseren en normaliseren van ‘gewenste alternatieve economie’: 
duurzame energie, wonen, mobiliteit, voedsel, zorg en onderwijs op een 
manier die goed is voor mens en milieu. 

• De lessen hiervoor zijn na jaren van experimenteren en leren helderder dan je 
denkt, en plannen liggen kant en klaar op de plank. 

• Vaak gaat het hier primair om politieke moed en doorzettingskracht om het 
alternatief gewoon en de regel te maken maar ook om lokaal maatwerk



Ombouwen

• Het aanpassen en ombouwen van die delen van economie die we mee willen 
nemen naar de toekomst. 

• Veel van de economische activiteiten en maatschappelijke structuren die ons 
welvaart en welzijn brengen werken zijn onmisbaar, maar kunnen wel degelijk 
duurzamer of socialer. 

• Maar er zijn ook sectoren die echt moeten transformeren: denk hier aan het 
eerlijk beprijzen van vervuilende industrie die naar een duurzaam 
businessmodel geholpen moeten worden. 

• Hier hoort bijvoorbeeld ook bij dat de private winsten niet langer los gezien 
kunnen worden van de publieke kosten en investeringen. 



Afbouwen

• Gecontroleerd en begeleid helpen uitfaseren van delen van de economie die 
ongezond, onduurzaam en onvolhoudbaar zijn. 

• Dat geldt ook voor sommige beroepen en bedrijven. 

• Gaat gepaard met veel onrust, emotie, psychologie en belangen.

• Dat kan ook vaak simpeler dan gedacht maar vereist wel overgangsperiodes, 
respect voor het verleden en nieuwe strategieën. 



Break out 2: Wat zijn vinden jullie relevante ideeen?

Ultrakort introductierondje: wie ben je en waar zou jij de nadruk leggen (opbouw, 
ombouw, afbouw)?

Reflecteer met elkaar en verdiep

Onthou je ‘kamernummer’ voor de terugkoppeling

→ Maximaal 20 minuten, als de energie er eerder uit is halen we jullie terug

→ Deel jullie output in de chat, niet iedereen kan aan het woord komen!



Take away

Voor herhaling vatbaar? Suggesties? 

Deel je emailadres om op de hoogte te blijven: http://tiny.cc/tp5mlz

http://tiny.cc/tp5mlz?fbclid=IwAR3LNBbsL4ms0NlMTKktkXDTNv6oDXuT7Or7tv89-tOPfnaqCcnYb8G2GTo

