Transitiemanagement
Door een combinatie van inhoud en
proces (denken en doen) leren structurele
transformatieprocessen begeleiden voor
een duurzame toekomst!

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een
historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het
moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan ontwikkelingen
(veranderingen) in geldsystemen, energie, gezondheidszorg
en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van
ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te
reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.
Centraal in deze opleiding staat hoe jij en jouw organisatie
actief kunnen bijdragen aan structurele transformatieprocessen
richting een duurzame toekomst.

Transitiedenken
Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven
aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren
en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op
een eigen casus, context en organisatie. Hierbij wordt je vanuit
DRIFT door een reflector begeleidt.

Na afloop van de opleiding:
•

•

•

•
•

•
•

heb je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitiedenken
en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen;
ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of
domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid
te herkennen;
heb je een reflexieve houding ontwikkeld waarmee je kunt
schakelen tussen lange- en korte termijn, verschillende
schaalniveaus en type actoren;
ben je beter in staat om kansen voor fundamentele
verandering te herkennen en te benutten;
heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes
uit de aanpak vanTransitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren en
reflexieve monitoring;
kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en
nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren;
heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van
jouw organisatie.

www.erasmusacademie.nl/transitiemanagement

Wanneer
Woensdag van 09:30 uur - 16:30 uur:
9 maart 2022 (start), 23 maart 2022,
6 april 2022, 20 april 2022, 18 mei 2022, 1 juni
2022, 15 juni 2022, 29 juni 2022 (slot)
Prijs
De investering bedraagt EUR 5.479,50
(vrijgesteld van BTW) en inclusief (digitaal)
cursusmateriaal, catering en parkeren
Waar
VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
Rotterdam, Belvédère Verhalenhuis Rotterdam,
BlueCity Rotterdam
Direct inschrijven
Schrijf je in via onze website:
www.erasmusacademie.nl/transitiemanagement
Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers bedraagt: 25
Certificaat
Heb je alle bijeenkomsten gevolgd en de
eindopdracht met succes afgerond, dan ontvang
je een certificaat van Erasmus Academie
Meer informatie
Neem contact op met Mariëlle Elenbaas. Adviseur
opleidingen. T: 010-4082126
E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Blended onderwijs bij Erasmus Academie
•

•

•
•

De kracht van ons academisch onderwijs zit
hem in de combinatie tussen online- en
offline leren en interactieve leermiddelen.
Voor de online, interactieve bijeenkomsten
gebruiken we het platform Zoom. Het is
niet nodig om hiervoor een programma te
installeren op je computer.
De digitale leeromgeving waarin je werkt is
het platform Canvas.
Bij de offline bijeenkomsten wordt rekening
gehouden met de 1,5 meter norm zolang
de RIVM richtlijnen dit aangeven.

Erasmus Academie organiseert de opleiding Transitiemanagement in samenwerking met DRIFT (Dutch Research Institute for
Transition) dat is opgericht door Jan Rotmans, een van de grondleggers van het transitiedenken. In de opleiding worden bruggen
geslagen tussen de complexe wereld van maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid en de concrete dagelijkse
praktijk van organisaties. Met behulp van actuele voorbeelden
wordt ingegaan op alle aspecten die van belang zijn bij het toepassen van transitiemanagement.

Programma
Leerdag 1 – woensdag 9 maart 2022 (start)
Locatie: VNAB Rotterdam
09.30-12.30 Kennismaking en introductie transities
PJ Beers (DRIFT)
13.30-16.30 Maatschappelijke transities en systeeminnovaties
Jan Rotmans (DRIFT)
Leerdag 2 – woensdag 23 maart 2022
Locatie: VNAB Rotterdam
09.30-12.30 Transitiemanagement: gidsen van veranderingsprocessen
Derk Loorbach (DRIFT)
13:30-14.30 De Transitiecasus; Systeem & Actor Analyse
Marieke Verhagen (DRIFT)
14.30-16.30 Transitieanalyse: hoe en waarom (reflectie)
Reflectoren (DRIFT)

Leerdag 7 – woensdag 15 juni 2022
Locatie: VNAB Rotterdam
09.30-12.30 Organiseren van Transitiemanagement (zorg
en sociale domein)
Roel van Raak (DRIFT) en Jord Neuteboom (Viatore)
13.30-16.30 Praktijkverhalen in Transitiemanagement
Marjan Minnesma (Urgenda)
Leerdag 8 – woensdag 29 juni 2022 (slot)
Locatie: Blue City Rotterdam
09.30-17.30 Presentatie van de casussen en gezamenlijke
afsluiting van de opleiding, feedforward & feestelijke
certificaatuitreiking, inclusief borrel.

Doelgroep
De opleiding Transitiemanagement is interessant voor
professionals die zowel werkzaam zijn in de publieke- als
de private sector. Te denken valt aan programmamanagers,
projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers en
adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het
realiseren van veranderingen.

Wij zien je inschrijving met belangstelling tegemoet:
www.erasmusacademie.nl/transitiemanagement

Leerdag 3 – woensdag 6 april 2022
Locatie: Belvédère Verhalenhuis
09.30-12.30 Historisch perspectief op tranisties
Bram Verhees (Heartwired)
13.30-16.30 Monitoring en evaluatie
PJ Beers (Drift)
Leerdag 4 – woensdag 20 april 2022
Locatie: VNAB Rotterdam
09.30-12.30 Sturing in transities - exnovatie
Gijs Diercks (DRIFT)
13.30-16.30 Macht en Empowerment in transities
Flor Avelino (DRIFT)
Leerdag 5 – woensdag 18 mei 2022
Locatie: VNAB Rotterdam
09.30-12.30 Gedrag en transities
Igno Notermans (DRIFT)
13.30-16.30 Transitiepolitiek en Governance
John Grin (Universiteit van Amsterdam)
Leerdag 6 – woensdag 1 juni 2022
Locatie: VNAB Rotterdam
09:30-12:30 Rechtvaardige transities en marginalisatie
Frank van Steenbergen (DRIFT)
13.30-16.30 Reflectie en Intervisiesessies
Reflectoren (DRIFT)

www.erasmusacademie.nl/transitiemanagement

Het oude voldoet niet
meer. Het moet anders,
duurzamer!
Waarschuwing: ondermijnt
vastgeroeste zekerheden, ingesleten
routines en gebaande paden. Kan
de efficiëntie negatief beïnvloeden.
Ongeschikt voor wie wil doorgaan
op de oude voet. Warm aanbevolen
voor wie slim en actief wil bijdragen
aan de duurzame transitie waar onze
planeet naar snakt.
Herman –Jan Stroes, organisatiepsycholoog
en transystor te Bilthoven.

