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Uitkomsten

• X-curve breed herkend als een bruikbaar denkraam voor een meer 
gedifferentieerd beeld van de transitiedynamiek

• Tegelijk is ook de constatering dat dit soms nog te weinig concreet 
handelingsperspectief geeft voor beleidsmakers (#hoe dan!?)

• Samen met de NSOB een raamwerk ontwikkeld voor strategiebepaling

• Toegepast op drie voor het ministerie relevante beleidsdomeinen: 
klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie



Voorstudies in kader van dit rapport

Een verdiepend transitieperspectief per domein
• Sociale innovatie in klimaatadaptatie
• Transitiedynamiek stedelijke personenmobiliteit en logistiek
• Circulaire thema’s vanuit transitieperspectief

Een verkenning van de sociale dimensies van transities
• Draagvlak
• Gedrag
• Verschuivende relaties en (machts)verhoudingen
• Inclusie en rechtvaardigheid

Presenter
Presentation Notes
Verdiepende studies die vanuit een breed perspectief op de gehele transitie in te zoomen op deelelementen. De reden hiervoor is dat een specifiekere focus van de analyse kan helpen om concretere sturingsvraagstukken te identificeren en mogelijke oplossingen aan te reiken. Deze vier sociale dimensies. Sociale dimensie lange tijd gezien als een soort van sluitstuk. Een checklist of transities nog wel sociaal zijn en passen binnen de pub;ieke waarde vaneen sociaaldemocratie. Wij stellen eigenlijk het tegenovergestelde: ze zijn een cruciale stap in het scherper krijgen van een gezamenlijk beeld over de gewenste transitie, en daarmee het startpunt van elke vorm van transitiesturing. Studies schetsen de kaders. Belangrijke input voor het wat, waarom, voor wie. Maar de vraag die altijd terugkomt: Hoe dan!?



Essentie: combinatie van twee bestaande
raamwerken

De X-curve helpt bij het duiden van de 
maatschappelijke dynamiek waarop wordt gestuurd
• Op welke transitiedynamiek zet dit instrument of deze 

maatregel nu in, en welke andere Rijksinterventies zijn 
nodig, mogelijk of wenselijk voor het afbouwen, 
ombouwen, opbouwen en voortbouwen van 
(on)gewenste structuren en praktijken?

Het sturingskwadrant helpt bij het duiden vanuit welk 
perspectief wordt gestuurd
• Dus niet alleen óf de Rijksoverheid hierop stuurt of zou 

kunnen sturen, maar ook hóe zij dat doet of zou kunnen 
doen: responsief, samenwerkend, presterend of juist 
rechtmatig?



Presenter
Presentation Notes
Door deze twee kaders letterlijk over elkaar heen te leggen ontstaat een raamwerk voor transitiesturing die niet alleen aangeeft op welk transitieproces wordt gestuurd (opbouw, ombouw, afbouw, voortbouw), maar ook vanuit welk sturingsperspectief dit wordt gedaan (presterend, rechtmatig, responsief of samenwerkend). Niet een model om transities vanuit te managen. Maar een handige tool om kritisch op eigen beleid te reflecteren en dit om te zetten naar concreet handelen



Een raamwerk voor strategiebepaling

Het raamwerk biedt geen blauwdruk voor transitiesturing
• een praktische tool voor het ontwerp van sturing. 

Het raamwerk schetst de volle breedte aan mogelijkheden voor sturing in transitie 
• Alle 16 opties zijn mogelijk, maar dit is het theoretische perspectief.

Geen beleidsadvies in hapklare brokken (#sorry) 
• Wel een raamwerk voor strategiebepaling dat een helder handelingsperspectief biedt

De essentie van een slimme beleidsstrategie is om doordacht keuzes te maken:
• welke accenten leggen we in het in beweging brengen, houden en vernieuwen van de 

transitiedynamiek binnen een bepaald domein?

Presenter
Presentation Notes
Kiezen betekent niet dat er exclusief vanuit één perspectief gewerkt wordt. Waar het om gaat is het bewust benoemen van nadruk, vanuit een bewustzijn van eigen perspectief en positie: welke accenten leggen we in het in beweging brengen, houden en vernieuwen van de transitiedynamiek binnen een bepaald domein?



Praktische toepassing sturingsraamwerk

1. Het vaststellen van een gedeelde visie op de gewenste transitie

2. In kaart brengen van huidige transitiedynamiek: wat is de staat van transitie?

3. Identificeren van huidige sturingsinzet: waar zetten we nu op in?

4. Analyseren sturingsperspectief: vanuit welke rol doen we dit? 

5. Formuleren sturingstrategie: waar ligt veel/weing nadruk op? wat is nu nodig?

Geen ‘planningstool’. Instrument om op goede/gestructureerde manier het gesprek 
over deze keuzes te voeren



Sturing is ook tijdsgebonden

De essentie van strategie en sturingsontwerp is om combinaties te maken die passen bij de zowel 
aard van het vraagstuk, maar ook bij de stand van ‘het moment’. 

• Tijdigen ten opzichte van transitiedynamiek: is er vooral behoefte aan eerste stappen in de 
opbouw en opschudden/destabiliseren van de status quo? Zitten we vlak voor of midden in de 
chaos, of willen we doorpakken met voortbouwen en afbouwen?

• Tijdigen ten opzichte van externe ontwikkelingen: is er sprake van ingrijpende 
gebeurtenissen/processen die bijvoorbeeld om uitstel vragen, of juist momentum bieden voor 
doorbraken door het openen van policy windows?

• Tijdigen ten opzichte van sturingsperspectieven: is er sprake van slijtage van bepaalde type 
sturing waardoor het de gewenste uitwerking verliest? Dienen zich nieuwe mogelijkheden aan 
vanuit nieuwe inzichten, nieuwe partijen, nieuwe beleidscycli, etc.



Resultaten

Voor elk domein in kaart gebracht op welke transitiedynamiek voornamelijk wordt 
ingezet en vanuit wel sturingsperspectief dit gebeurt

Goede illustratie hoe dit raamwerk ook in de praktijk is toe te passen om te 
reflecteren op huidige beleidsinzet

Startpunt voor discussie over welke sturingsimpulsen nu nodig en opportuun zijn om 
gewenste transities richting te geven en te versnellen. 

Aanbevelingen met concrete suggesties voor een sturingsimpuls
• welke beweging (op- om -af- of voortbouw) vraagt nu om meer ondersteuning, en vanuit welk 

sturingsperspectief kan dit nu het beste worden benaderd? 



Reflecties

Er bestaat geen ideale instrumentenmix die per fase van transitie vertelt wat te 
doen en die leidt tot “geslaagde transitie”
• Maar wel een instrumentenmix die op dit moment de gewenste dynamiek kan 

versterken en ongewenste dynamiek kan afremmen. 
• Raamwerk is hiervoor een nuttige tool om gesprek over deze keuzes te voeren.

De overheid intervenieert al op veel manieren, maar lang niet alle 
sturingsopties krijgen evenveel aandacht.
• Raamwerk als tool om ook dit beter in beeld te brengen. 
• Minder/meer nadruk leggen op dominante/ondergewaardeerde sturingsmixen

Presenter
Presentation Notes
Een belangrijke observatie uit de toepassing van het door ons ontwikkelde sturingsraamwerk is dat de overheid al op veel manieren intervenieert, maar dat lang niet alle sturingsopties evenveel aandacht krijgen. Onze analyses van de beleidsdomeinen mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie tonen aan dat de Rijksoverheid vaak teruggrijpt naar de bekende instrumentenmixen. In dit rapport laten zien welke instrumentenmixen vaak terugkomen in de beleidspraktijk en op welke sturingscombinaties deze zijn gebaseerd (bijvoorbeeld: opbouw op basis van een samenwerkende overheid, of afbouw op basis van een rechtmatige overheid. Ten slotte geven we handvatten voor alternatieve instrumentenmixen die juist ondergewaardeerd lijken en een nieuwe beleidsimpuls kunnen geven. Hierbij geldt dat er geen generiek patroon of ideale instrumentenmix is die leidt tot “geslaagde transitie”, maar wel een instrumentenmix die op dit moment de gewenste dynamiek kan versterken en ongewenste dynamiek kan afremmen. De essentie van strategie en sturingsontwerp is om combinaties te maken die passen bij de zowel aard van het vraagstuk, maar ook bij de stand van ‘het moment’ – en deze voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden en inzichten. Het door ons gepresenteerde kader vormt een praktische tool om het gesprek over deze belangrijke beslissingen op een goede manier te voeren



Stellingen: hooggeleerd panel
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Stellingen

1: “De Rijksoverheid legt met al haar akkoorden en green deals 

veel te veel nadruk op opbouw vanuit samenwerking.”



Stellingen

2: “Wanneer de Rijksoverheid wil inzetten op afbouw is het 

logisch wanneer hier een rechtmatig perspectief wordt 

gekozen.”



Stellingen

3: “Meer nadruk op een presterend en rechtmatig perspectief 

past bij de tijdsgeest waar de overheid een grotere rol krijgt 

toegeschreven.”



Stellingen

4: Het is voor ambtenaren moeilijk om ‘te wisselen van pet’, 

en continu te moeten schakelen tussen verschillende 

transitiedynamieken en sturingsperspectieven



Break-outs:

Zet vooraan je naam de eerste letter. Lukt het niet? Zet het in de chat!
(Klik met de rechtermuisknop op je eigen hoofd, en selecteer “rename”. Voorbeeld: “M-Sophie”)

“M-” Mobiliteit
Sophie Buchel

“K-” Klimaatadaptatie
Nena Bode

“C-” Circulaire Economie
Gijs Diercks



M - Transitie naar
duurzame mobiliteit

Sophie Buchel

DRIFT

Foto: Marc Kleen op Unsplash

https://unsplash.com/@marckleen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cycling-amsterdam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


De staat van de transitie naar duurzame mobiliteit

Bode et al., 2019

Presenter
Presentation Notes
De maatschappij is in beweging: waar deelmobiliteit eerst nog vooral conceptueel was, barst het nu van de deelsystemen (auto’s, fietsen, scooters, etc.) en P2P-apps; de verkoop van e-auto’s in de lift; bussen/OV op hernieuwbare energie; langere afstanden op de E-bike; logistiek maakt stappen > versnelling & emergentieMaar tegelijkertijd verandert er aan het grote plaatje van hoe we ons voortbewegen nauwelijks iets (tot de corona-crisis) > we zijn nog niet echt in transitieTerwijl de maatschappelijke druk toeneemt (klimaatcrisis, stikstof, drukte weg/spoor, ruimtegebrek)



Waarop richt de overheid zich nu met name?

Presenter
Presentation Notes
Optimalisatie: de focus op knelpunten oplossen (MIRT), komende jaren 25 miljard voor nieuwe wegen; smart mobility nog vooral om doorstroming op de weg (iVRI’s en blauwe golven/connected transport corridors)Opbouw/samenwerkend-responsief (verleidend): green deals, convenanten, werkgeversaanpak, pilots zoals MaaS (veel gebeurd)Maar amper afbouwbeleid: bijv. zacht ‘streven’ uitfaseren fossiele autoverkoop 2030Dit staat werkelijke ombouw van het systeem in de weg; en het ontbreekt aan toekomstvisie > de CO2-doelen worden bij de lokale overheden neergelegd (klimaatakkoord); huidige systeem staat nog weinig ter discussieSteden en regio’s lopen vaak voor op Rijk: nul-emissiezones en MIRT-gelden willen inzetten voor ‘andere mobiliteit’ ipv infra – soms werkt het Rijk hier innovatie zelfs tegen



Het raamwerk voor transitiesturing – Mobiliteit

Optimalisatie

Op welke sturing in mobiliteit zet de rijksoverheid nu in?Waar is vooral behoefte aan?

Presenter
Presentation Notes
Rijk ondersteunt vernieuwing, maar doorbraak blijft uit, terwijl er voldoende alternatieven zijn (OV/fiets, deelmobiliteit, hubs, E-logistiek stad)Opbouw presterend: duidelijke doelen stellen, werken aan het borgen van de vele ontwikkelingen en publieke waarden meenemen (inclusie)Afbouw samenwerkend – assertief afbouwbeleid, aansluiten bij koplopersteden en –regio’s (milieuzones, snelheden en parkeernormen omlaag, autoluwe gebiedsontwikkeling) Fundamentele discussie over belangen Rijk bij huidig systeem (rijksbeleid en financien ingericht op optimalisatie via belastingen, accijnzen, infra-fonds)



Waar vinden we inspiratie?

Presenter
Presentation Notes
Wij bij DRIFT vinden inspiratie in wat er op lokale schaal al gebeurt met mobiliteit: Leefstraten, Happy Streets en Vakantiestraten: bewoners en lokale ondernemers die de publieke ruimte minder inrichten voor auto’s en meer voor henzelf, voor ontmoeting, groen, buiten spelen – zo brengen zij de toekomst in de gebouwde omgeving in de praktijkHoogkwartier: tijdelijk auto & parkeerplek inruilen voor deelmobiliteit\Mobiliteitsbank: deelfietsen en –auto’s beschikbaar maken voor mensen met laang inkomenDeelmobiliteit in de regio (Trendsportal Limburg)Met CROW: Transitiegericht werken meegeven aan ambtenaren die met de Regionale Mobiliteitsprogramma’s bezig zijn (klimaatakkoord)



Nena Bode
DRIFT, Erasmus Universiteit 
Rotterdam
13-11-2020

bode@drift.eur.nl

K - Sturing op
Klimaatadaptatie

• Foto:Plomp

Presenter
Presentation Notes
Vragen of ze x-curve en nsob sturingsperspectieven kenden? Parkeervraag voor derk en Marijn

mailto:bode@drift.eur.nl


Aanpak



Afbakening:
transitie naar een
klimaatadaptieve
gebouwde omgeving

• meervoudig 
ruimtegebruik

• complexe 
integratie van 
andere 
transitiedomeinen

• koppeling van 
sectoren

Presenter
Presentation Notes
Grootste verschil met 2017 is visie is bijgesteld 



Waar zit de dynamiek?











Waar is vooral behoefte aan voor klimaatadaptatie?



Waar vinden we inspiratie?



Gijs Diercks
DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
13-11-2020

Contact: diercks@drift.eur.nl
@gijsdiercks

C - Circulaire Economie

mailto:lodder@drift.eur.nl
mailto:diercks@drift.eur.nl


Staat van Transitie - Circulaire Economie 2019

Presenter
Presentation Notes
Brede erkenning dat lineaire economie onder druk staat  maar lastig om dominante system te doorbreken. Weinig verandering.Veel activiteiten rondom het ‘nieuwe normaal’. Experimenten, platforms, beleidsagenda’s . Verdienstelijking zet door (emergentie?)Maar ook:  Circulair heeft moeite om voorbij recycling te komen. Destabilisatie wordt (beetje) zichtbaar, maar van echte chaos nauwelijks sprake. Afbraakbeleid vindt slechts mondjesmaat een plek op de agendaWat is rol Rijksoverheid in versnellen en richting geven? 



Dominante en ondergewaardeerde sturingsmixen

• Bij opbouw zien we een reflex tot responsief denken en
handelen: geef vernieuwers de ruimte, stimuleer
zelforganisatie en innovatie etc.  (Icoonprojecten)

• Veel nadruk op samenwerking, door vanuit brede
convenanten en akkoorden tot transitie te willen komen.
(Topconsortia Kennis & Innovatie, transitie- en
uitvoeringsagenda’s)

• Risico: gemakkelijk wordt dat dan een soort vrijblijvende
vernieuwing terwijl het regime in stand blijft.

• Vanuit gewenste transitie is opbouw niet lief: het is
breekijzer voor regimeverandering. Bij opbouw zouden
we daarom juist veel meer aan de rechtmatige overheid
kunnen denken

• wettelijke regels en kaders die experimenten mogelijk
maken versnelde (regelluwe zones)

• vergunningen en goedkeuring voor nieuwe
toepassingen(paperwise)

• wettelijke instrumenten om marktbescherming door
gevestigde partijen te breken. (bouwbesluit)

opbouw



Dominante en ondergewaardeerde sturingsmixen

Bij CE, waar zoveel van de dynamiek nog zit in 
optimalisatie, is een nadruk op destabilisatie en 
afbouw welkom. 

Pas recentelijk concreet aandacht voor. 

• Vooral samenwerkend (plastic pact), of responsief
(ondersteuning van Plastic Soup Foundation en 
het Ocean Clean-up Project)

Rechtmatige rol wordt maar heel bepekt, haast 
symbolisch, ingezet: verbod op gratis plastic tasjes. 

Gezien effectiviteit smaakt dit naar meer. Een beeld 
dat ook in werksessies naar voren kwam. Is de tijd rijp 
voor statiegeld op kleding, of een verbod of gratis 
retourzendingen?

Afbouw



Welkom terug! We gaan om 
16:05 weer 
verder



“We vragen het aan ons panel”



Het officiële programma is ten einde – bedankt!



Advies

Onderwijs

Arena

diercks@drift.eur.nl

Onderzoek
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