
Tijd voor verdieping

In actuele praktijkvoorbeelden gaan de docenten in op alle

aspecten die van belang zijn bij het toepassen van 

transitiemanagement.

De voorbeelden komen uit diverse sectoren en uit

verschillende gebieden en steden in Nederland.

Er is ruimschoots aandacht voor uw eigen casuïstiek en het

uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Erasmus Academie organiseert deze cursus Transitiemanagement

in samenwerking met DRIFT, Dutch Research Institute for

Transitions, opgericht door Jan Rotmans, grondlegger van het

transitiedenken.

DRIFT is een onderzoeksinstituut dat zich richt op duurzame

transities. Transitiedenken is uitgegroeid tot een breed

wetenschappelijk veld waarmee op allerlei domeinen en niveaus

ervaring is opgedaan. DRIFT doet wetenschappelijk onderzoek

naar de dynamiek van maatschappelijke transities en de

mechanismen die ze in gang zetten of juist tegenhouden. Het 

doelis sneller te kunnen komen tot een duurzame samenleving.

Daarnaast heeft DRIFT een educatie tak (Transition Academy) en

wordt DRIFT ingehuurd om actuele transitie- kennis toe te passen

op maatschappelijke opgaven om gewenste vernieuwingen te

benoemen, te beïnvloeden of te initiëren. Dit beslaat projecten op

regionaal en internationaal niveau.

U ontwikkelt een integrale transitieblik waarmee u uw organisatie

of eigen praktijk vooruit kan helpen. En u maakt uw transitieper-

spectieven eigen, in denken en in doen.

Met transitiemanagement leert u een manier om richting te 

geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen: 

sectoren, gebieden en de rol van organisaties. Zowel intern als in 

samenspel met hun omgeving.

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken momenteel

een historische kanteling: het oude voldoet niet meer. Het moet

anders, duurzamer.

Denk hierbij aan ontwikkelingen (veranderingen) in geldsyste-

men, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening.

In de concrete dagelijkse praktijk van uw organisatie dient u te

reageren op die grote complexe veranderingen. Hoe die reactie

eruit kan zien en hoe u die vervolgens implementeert in uw

bedrijfsvoering, is een complex vraagstuk.

Deze masterclass slaat een brug tussen die twee werelden, die

twee niveaus waarmee u te maken heeft, de reactie en imple-

mentatie van een complexe verandering. Universitair docenten

begeleiden u in de vertaalslag van het transitiedenken naar de

toepassing in uw eigen praktijk.

Transitiemanagement
Leer structurele transformatieprocessen begeleiden voor een duurzame toekomst

Start: 7 maart 2018



Leerdag 2 - 21 maart 2018
Module 3. Transitiemanagement: gidsen van 

veranderingsprocessen

Prof. dr. Derk Loorbach (DRIFT)

Module 4: De Transitiecasus; theorie en prakijk:  Van de Straat

Frank van Steenbergen MSc (Drift)

Leerdag 3 - 4 april 2018
Module 5. Historisch perspectief op transities

Dr. ir. Bram Verhees (TU Eindhoven)

Module 6.Macht en Empowerment

Dr. Flor Avelino (DRIFT)

Leerdag 4 - 18 april 2018
Module 7. Organiseren van Transitiemanagement (zorg en sociale 

domein)

Ir. Roel van Raak (DRIFT)

Ir. Jord Neuteboom (Viatore)

Module 8. Reflectie en Intervisiesessie

Reflectoren (DRIFT)

Leerdag 5 - 16 mei 2018
Module 9. Transities en co-creatie in de praktijk

Ir. Pepik Henneman (Meneer de Leeuw)

Module 10 Transitie-experimenten: verdiepen, verbreden en 

opschalen van innovatieprojecten

Dr. ir. Suzanne van den Bosch (SUSi)

Prof.dr.ir. Rob Raven (Universiteit Utrecht)

Leerdag 6 - 30 mei 2018
Module 11. Transitiepolitiek en Governance: 

Prof. Dr. John Grin (Universiteit van Amsterdam

Module 12  Monitoring en evaluatie

Dr. PJ Beers (DRIFT)

Leerdag 7 - 13 juni 2018
Module 13  Gedragsverandering en transitie

nntb

Module 14. Praktijkverhalen in transitiemanagement

Mr. drs. Marjan Minnesma (MBA) (Urgenda)

Leerdag 8 - 27 juni 2018
Module 15. Gezamenlijke afsluiting van de masterclass, 

feedforward & certificaatuitreiking 

Prof.dr. Derk Loorbach (DRIFT). 

Prof. dr.ir. Jan Rotmans (DRIFT)

Opzet en inhoud
Deze masterclass bestaat uit vijftien modules verspreid over acht 

dagen en een terugkomdag.

In deze masterclass krijgt u door een combinatie van inhoud en 

proces (denken en doen) inzicht in hoe u structurele transforma-

tieprocessen begeleidt voor een duurzame toekomst.

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod:

- het maken van een systeemanalyse;

- het creëren van een transitiearena;

- de rol van visieontwikkeling;

- het creëren van nieuwe agenda’s en coalities;

- het doen van transitie-experimenten;

- evaluatie en monitoring van het transitieproces.

U verdiept uw kennis met interactieve colleges en inzichten uit 

wetenschappelijk onderzoek en u reflecteert op onderzochte 

casestudies uit binnen- en buitenland.

U verbreedt uw kennis met de praktijkvoorbeelden van andere 

deelnemers en hoort hoe zij transities aanpakken op andere plekken 

en in andere domeinen.

U schaalt ten slotte uw kennis op en past haar toe in uw eigen 

casus, context en organisatie.

In die persoonlijke ‘transitiecasus’ past u de begrippen van transi-

tiemanagement toe, formuleert u uw transitieopgave en ontwik-

kelt u een communicatiemiddel om uw transitiestrategie te 

verspreiden.

Gedurende de opleidingsdagen zijn er intervisie-sessies waarin de 

docenten en de andere deelnemers u constructief van kritische 

feedback voorzien.

Op de laatste leerdag presenteert u uw casus aan alle deelnemers 

van de masterclass. De dag wordt afgesloten met een feestelijke 

borrel en certificaatuitreiking.

De Kerndocenten
Prof.dr.ir. Jan Rotmans: Professor in Sustainability Transitions at 

DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Founder of DRIFT, EUR

Prof. dr. Derk Loorbach: Professor socio-economic transitions 

and director at DRIFT, EUR.

Dr. Flor Avelino: Senior Researcher, Lecturer Sustainability 

Transitions and Director Transition Academy at DRIFT, EUR.

Het Programma

Leerdag 1 - 7 maart 2018
Module 1. Kennismaking en introductie Transities

Module 2. Maatschappelijke transities en systeeminnovaties

Prof. dr.ir. Jan Rotmans (DRIFT)



Prijs
De investering voor deelname aan deze achtdaagse masterclass

en terugkommiddag bedraagt € 4.995- (vrijgesteld van btw).

Inbegrepen zijn dagarrangementen, digitaal cursusmateriaal en

parkeerkaarten.

Bijzonder aan deze opleiding
- u ontmoet de grondlegger van het transitiedenken

- u krijgt les van toonaangevende docenten, welke u begeleiden in

uw eigen casus

- u doet een relevant netwerk op

Aantal deelnemers
Maximaal 25

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten, of heeft u vragen?

Neem dan contact op met Mariëlle Elenbaas,

zij is de programmamanager van deze masterclass.

010 - 408 21 26

elenbaas@erasmusacademie.nl

Inschrijven
kunt u online doen via www.erasmusacademie.nl/

transitiemanagement

Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.

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.

Resultaat
U heeft zich het transitieperspectief eigen gemaakt zowel qua

denken als qua doen. Verdieping van de kennis wordt gerealiseerd

door interactieve colleges, inzichten uit wetenschappelijk

onderzoek en reflectie op onderzochte casestudies uit binnen- en

buitenland. Het verbreden van kennis vindt plaats doordat u leert

van geslaagde praktijkvoorbeelden en hoort hoe transities worden

aangepakt op andere plekken en in andere domeinen.

Het opschalen en toepassen van alle kennis gebeurt doordat u

de opgedane inzichten toepast op de eigen casus, context en

organisatie.

Tijdens de intervisie-sessies ontvangt u constructief kritische

feedback van docenten en de overige deelnemers. Door de

theorie te koppelen aan de verschillende actuele vraagstukken

uit de eigen praktijk ontwikkelt u een reflexieve houding en

nieuwe handelingsperspectieven binnen de complexe situaties

waarbinnen u moet opereren.

Voor Wie
Deze masterclass is voor u bedoeld wanneer u als professional te

maken heeft met transities en werkzaam bent in de private of

(semi)publieke sector.

U bent bijvoorbeeld programmamanager, projectleider, 

ondernemer, beleidsmedewerker of adviseur.

Waar
De collegedagen vinden voornamelijk plaats op de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) en op een tweetal 

externe inspirerende locaties in Rotterdam. De exacte locaties 

worden nog nader bekend gemaakt.

Wanneer
Op de volgende woensdagen van 9.30 tot 16.30 uur:

• 7 en 21 maart 2018

• 4 en 18 april 2018

• 16 en 30 mei 2018

• 13 en 27 juni 2018

Studielast
De ervaring leert dat de studielast voor deze masterclass sterk

persoonsgebonden is. Houd u rekening met een tijdsinvestering

van ongeveer 17,5 uur per cursusdag. Dit omvat de tijd die nodig

is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen

van literatuur en het werken aan de eindpresentatie, ofwel de

persoonlijke transitiecasus.

Certificaat & Aanwezigheid
Heeft u de acht collegedagen gevolgd en de eindopdracht met

succes afgerond, dan ontvang u een certificaat van Erasmus

Academie.

Voldoet u niet aan de aanwezigheidsplicht, dan ontvangt u in

principe geen certificaat. Was uw afwezigheid het gevolg van

overmacht, dan denken wij graag met u mee aan een oplossing.



Over Erasmus Academie

Tijd voor verdieping

Ruimte maken om je te verdiepen in iets nieuws, dat is voor ons 

tijd voor verdieping. Jezelf letterlijk tijd geven om je te verwonde-

ren en geïnspireerd te raken. Zo ontstaan vernieuwende ideeën 

en verrassende perspectieven, heel motiverend. Voor uzelf of uw

organisatie.

Wij bieden kennisintensieve opleidingen voor professionals,

een combinatie van wetenschappelijke theorie en praktische

toepassing. Zo faciliteren wij innovatie.

Onze opleidingen zijn inhoudelijk gespecialiseerd en kwalitatief

hoogstaand. U krijgt les van universitair docenten of erkende

specialisten uit het werkveld. Zij hebben de opleidingen mede

ontwikkeld en begeleiden u bij het toepassen van de stof op 

uiteenlopende

voorbeelden uit uw praktijk, of die van de andere

deelnemers.

Waarom kiezen voor Erasmus Academie?

- Omdat we onderdeel zijn van Erasmus Universiteit Rotterdam

- Onze opleidingen mede daardoor van hoge kwaliteit zijn

- Er veel aandacht is voor de toepassing van wat u leert in uw 

eigen praktijk

Voor wie

Voor iedereen met een universitaire of hbo opleiding,

of een dergelijk werk- en denkniveau.

En voor iedereen die behoefte heeft aan tijd voor verdieping.

Zo bereikt u ons

www.erasmusacademie.nl

info@erasmusacademie.nl

010 - 408 18 39

(op werkdagen van 09:00-17:00)

Twitter: @erasmusacademie

LinkedIn : www.linkedin.com/company/

erasmus-academie

Facebook: www.facebook.com/

erasmusacademie

Bezoekadres

Erasmus Universiteit Rotterdam

Complex Woudestein

Van der Goot (M)-gebouw, kamers M6-13/20

Burg. Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Bereikbaarheid

De EUR is zowel per openbaar vervoer (metro

Kralingse Zoom, tram 7, 21 en 24) als per auto

(A16, afslag Kralingen of Centrum) goed

bereikbaar.

Komt u als deelnemer met de auto, dan kunt u

gratis gebruikmaken van de uitgebreide 

parkeerfaciliteiten.

Op www.erasmusacademie.nl/

contact leest u meer over bereikbaarheid en

route.

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden vindt u op onze

website. Een exemplaar kunnen wij u op 

verzoek

toezenden.

Erasmus Academie bestaat sinds 1996.

We zijn erkend door

CEDEO voor zowel maatwerk 

bedrijfsopleidingen

als open bedrijfsopleidingen.
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