Transitiemanagement
Door een combinatie van inhoud en proces (denken en doen) leren structurele
transformatieprocessen begeleiden voor een duurzame toekomst!
Meerdere grote maatschappelijke systemen maken momenteel
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
organisaties is het noodzakelijk te reageren op die grote complexe veranderingen. Hoe die reactie eruit kan zien en hoe die
vervolgens kan worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering,
is een complex vraagstuk.

Transitiedenken
Met de opleiding 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 de omgeving.

Wanneer

(woensdag) 6 maart 2019, 20 maart 2019,
3 april 2019, 17 april 2019, 24 april 2019,
15 mei 2019, 29 mei 2019, 19 juni 2019.
Prijs

De investering bedraagt EUR 5.195,(vrijgesteld van BTW). Inbegrepen zijn
dagarrangement, (digitaal)cursusmateriaal,
parkeren en terugkommiddag.
Waar

Op de campus van Erasmus Universiteit
Rotterdam en op een drietal inspirerende
externe locaties in Rotterdam.

Resultaten
•
•

•

•

•
•

U maakt zich het transitieperspectief eigen zowel qua denken
als qua doen;
U realiseert verdiepende kennis door interactieve colleges,
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en reflectie op
onderzochte casestudies uit binnen- en buitenland;
U verbreedt uw kennis doordat u leert van geslaagde praktijkvoorbeelden en u hoort hoe transities ook op andere plekken
en in andere domeinen worden aangepakt;
U past alle opgedane inzichten toe op de eigen casus, context
en organisatie – universitair docenten begeleiden u in deze
vertaalslag naar uw eigen praktijk;
U ontvangt tijdens de intervisie sessies constructieve kritische
feedback van docenten en deelnemers;
U ontwikkelt (door de koppeling van theorie aan verschillende
actuele vraagstukken uit eigen praktijk) een reflexieve houding
en nieuwe handelingsperspectieven.

www.erasmusacademie.nl/transitiemanagement

Direct inschrijven

Schrijf u in via onze website: www.
erasmusacademie.nl/transitiemanagement
Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt: 25.
Certificaat

Heeft u alle acht collegedagen gevolgd en
de eindopdracht met succes afgerond, dan
ontvang u op de slotdag van de opleiding
een certificaat van Erasmus Academie.
Meer informatie

Neem contact op met Mariëlle Elenbaas.
Adviseur opleidingen T: 010-4082126
E: elenbaas@erasmusacademie.nl

DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions)
De opleiding Transitiemanagement wordt georganiseerd in samenwerking met DRIFT, Dutch Research Institute for Transitions,
opgericht door Jan Rotmans, grondlegger van het transitiedenken. In de opleiding wordt een brug geslagen tussen twee werelden, de reactie en implementatie van een complexe verandering.

Dag 8 – woensdag 19 juni 2019
Ochtend en middag. Presentatie van de casussen en gezamenlijke afsluiting van de opleiding, feedforward & certificaatuitreiking,
Gastspreker. Prof. dr.ir. Jan Rotmans (DRIFT)
Gastspreker nntb

Voor Wie?
Programma
Dag 1 – woensdag 6 maart 2019
Ochtend. Kennismaking en introductie transities
Dr. Flor Avelino (DRIFT)
Middag. Transitiemanagement: gidsen van veranderingsprocessen
Prof. dr. Derk Loorbach (DRIFT)
Dag 2 – woensdag 20 maart 2019
Ochtend. Maatschappelijke transities en systeeminnovaties
Prof. dr.ir. Jan Rotmans (DRIFT)
Middag. De Transitiecasus; theorie en praktijk: Van de Straat
Frank van Steenbergen MSc (Drift)
Namiddag. Transitieanalyse: hoe en waarom
Reflectoren (DRIFT)

Deze opleiding richt zich op professionals die te maken hebben
met transities en werkzaam zijn in de private of (semi)publieke
sector. Denk aan:
• programmamanagers;
• projectleiders;
• ondernemers;
• beleidsmedewerkers;
• adviseurs.
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet:
www.eur.nl/erasmusacademie/cursus/transitiemanagement

Dag 3 – woensdag 3 april 2019
Ochtend. Historisch perspectief op transities
Dr. ir. Bram Verhees (TU Eindhoven)
Middag. Transities en co-creatie in de praktijk
Ir. Pepik Henneman (Meneer de Leeuw)
Dag 4 – woensdag 17 april 2019
Ochtend. Organiseren van Transitiemanagement (zorg en
sociale domein)
Ir. Roel van Raak (DRIFT)/ Ir. Jord Neuteboom (Viatore)
Middag. Reflectie en Intervisiesessies
Reflectoren (DRIFT)
Dag 5 – woensdag 24 april 2019
Ochtend. Macht en Empowerment
Dr. Flor Avelino (DRIFT)
Middag. Transitie-experimenten: verdiepen, verbreden en opschalen van innovatieprojecten
Dr. ir. Suzanne van den Bosch (SUSi)
Dag 6 – woensdag 15 mei 2019
Ochtend. Transitiepolitiek en Governance:
Prof. Dr. John Grin (Universiteit van Amsterdam)
Middag. Deep Democracy
Moraan Gilad - Community Cultivator for Conflict Transformation
and Social Innovation (Gemeente Den Haag/ Universiteit
Wageningen)
Dag 7 – woensdag 29 mei 2019
Ochtend. Monitoring en evaluatie
Dr. PJ Beers (DRIFT)
Middag. Praktijkverhalen in transitiemanagement
Mr. drs. Marjan Minnesma (MBA) (Urgenda)

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.

