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We leven NIET in tijdperk van verandering 

maar in een verandering van tijdperk





19e EEUW

- Industriële revolutie

- Angst voor machines

- Langdurige onrust

- Sociale ongelijkheid

- Marx

21ste EEUW

- Digitale revolutie

- Angst voor robots

- Steeds meer onrust

- Sociale ongelijkheid

- Piketty
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0 TRANSITIE LENZEN



Multi-Fasen voor Systeem

Kantelpunt

Versnelling

Voorontwikkeling

Stabilisatie

tijd

Systeem (R)Evolutie



Meerdere transitiepaden



DoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase

Duurzaam

Decentraal

Bottom-up

Fossiel

Centraal

Top-down

Tijd

Duurzaam Energie Systeem

Wij zitten hier

Kantel Punt

TRANSITIE NAAR DUURZAME ENERGIE



Indicatoren Kantelpunt

kolencentrales worden wereldwijd uitgefaseerd

ontkoppeling van economische groei en CO2-emissies

grote Europese energiebedrijven zitten in de problemen

zonne-energie 80% goedkoper dan 7 jaar geleden

grid parity: zon & wind concurreren met fossiel in veel regio’s 

sinds 2013 is er meer schone energie geïnstalleerd dan fossiel 



Multi-Level voor Systeem
Macro-niveau

globalisering

demografische transitie

neo-liberalisme

populisme

Meso-niveau
regime

overheidsbeleid

wetten & regels

decentralisatie

Micro-niveau
glokalisering

commons beweging

toename autonomie burgers

toenemende ongelijkheid



Multi-Level voor Energie Transitie
Macro-level

+ energie autonomie

- overvloed fossiele brandstoffen

+  geo-politiele spanningen

+    klimaatverandering

Meso-level
+ Parijs Akkoord

- Europees energie beleid

- TTIP handelsverdrag

- wet & regelgeving

Micro-level
+ zon & windenergie

+ decentralizering energie productie

+ energie entrepreneurs

+  lokale energie cooperaties



Transitiepatroon

regime: dominante structuur, cultuur en werkwijzen  
met macht en gevestigde belangen

niche: opkomende, afwijkende structuur, cultuur en 
werkwijzen op klein schaalniveau 

niche wil macht ontwikkelen en het bestaande regime 
overnemen; regime beschermt zich daartegen door de
niche onschadelijk te maken of op te nemen

transitie   =  regime-wisseling =  machtswisseling



Conjuncturele ontwikkelingen

Gebeurtenissen

Structurele ontwikkelingen

wetgeving
demografie

klimaatverandering

machtsverhoudingen

dagelijkse gebeurtenissen

verkiezingen,

olieprijs

beurskoersen

e

marktontwikkelingen

liberalisering

privatisering

handelsverdragen

sociale verhoudingen

cultuur

pyramide

Inzicht in structuur
essentieel voor
lange termijn strategie tijdsgeest



Complexe Systeemtheorie

co-evolutie, emergentie, zelforganisatie

• co-evolutie

systeem interacteert voortdurend met zijn omgeving

• emergentie

‘spontaan’ ontstaan van nieuwe patronen in het systeem

• zelforganisatie

vermogen om tot nieuwe ordening te komen zonder externe sturing

zijn niet beheersbaar, wel beïnvloedbaar



Complexe Systeemtheorie

actoren, structuren, handelingen (werkwijzen)

• actoren

individuen, Instituties, Netwerken

• structuren

dieperliggende patronen in een systeem

• handelingen

werkwijzen en perspectieven van actoren

actoren, structuren en handelingen nauw verweven



Complex Systeem Patroon
complex, adaptief systeem ontwikkelt zich in de richting van een bepaalde
attractor en vestigt een dominant regime: een dynamisch evenwicht met
veel mutaties maar met een relatief stabiele structuur

geleidelijk gaat het systeem uit fase lopen met zijn veranderende
omgeving, totdat het een kritiek punt bereikt op het snijvlak van twee
attractoren, op weg naar een nieuw dynamisch evenwicht. Of het systeem
kan niet adequaat reageren en stort in en sterft af.

dus relatief lange periodes van evenwicht, orde en stabiliteit worden
afgewisseld met relatieve korte, schoksgewijze periodes van instabiliteit
en chaos: punctuated equilibria.

de transitiedynamiek is in feite een speciaal geval van deze complexe
systeemdynamiek.  



Complexiteit vertaald in sturingsregels



Evolutionaire Sturing 

strategie

visie

actie

leren
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1 MAATSCHAPPELIJKE OMWENTELING
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OVERGANG NAAR SAMENLEVING 3.0
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OUDE SAMENLEVING

- Top-down

- Centraal

- Hokjes

- Collectief

- Overheid

NIEUWE SAMENLEVING

- Bottom-up 

- Decentraal

- Vloeibaar

- Gepersonaliseerd

- Onderheid



OUDE ORDENING

- Top-down

- Centraal

- Collectief

- Gelijkheid

- Hokjes

NIEUWE ORDENING

- Bottom-up 

- Decentraal

- Gepersonaliseerd

- Ieder het zijne

- Vloeibaar



OUDE SAMENLEVING

- Branche-Organisaties

- Vakbonden

- Politieke Partijen

- Woningcorporaties

- Traditionele media  (tv, radio)

NIEUWE SAMENLEVING

- Netwerken, Gemeenschappen

- Coöperaties

- Bewegingen

- Wooncoöperaties

- Social media  (internet)



OUDE WAARDEN……….

- Regelzucht

- Doelmatigheid

- Efficiency

- Wantrouwen

- Rendement

NIEUWE WAARDEN

- Ruimte

- Tijd

- Aandacht

- Vertrouwen

- Rendemens
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EXPLOSIEVE GROEI VAN COÖPERATIES
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STELSELS IN TRANSITIE

Arbeidsmarkt

Pensioenstelsel

Zorg

Onderwijs

Democratisch stelsel

Gepersonaliseerd, geen onderscheid tussen vast en flex

Gepersonaliseerd, zeggenschap over eigen pensioen

Gepersonaliseerd, eenvoudiger, goedkoper

Gepersonaliseerd onderwijs op maat 

Lokaal, van onderop, inclusief, transparant, zeggenschap  



Drievoudige Omwenteling

paradigmawisseling [waarden]

structuurwisseling [maatschappelijke stelsels]

sturingswisseling [governance, beleid]
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2 ECONOMISCHE OMWENTELING



ECONOMIE 
3.0

DEEL 
ECONOMIE

DIGITALE 
ECONOMIE

MAKER-

ECONOMIE

ROBOT 
ECONOMIE

BIO- EN 
GROENE 

ECONOMIE

CIRCULAIRE

ECONOMIE



OUDE ECONOMIE

- Economisch ondernemen

- Waarden onttrekken

- Financiële impact

- Fossiel

- Lineair

- Bezit

NIEUWE ECONOMIE

- Betekenisvol ondernemen

- Waarden creëren

- Maatschappelijke impact

- Schoon

- Circulair

- Gebruik
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RENDEMENT VAN NIEUWE ECONOMIE

Elke € geïnvesteerd in de NIEUWE economie 
LEVERT 3€ rendement op voor economie

innovatie | werkgelegenheid | structuurversterking

Elke € geïnvesteerd in de OUDE economie KOST
de samenleving 2€



TIJDPERK VAN DISRUPTIE

disruptieve innovaties

Iphone

disruptieve technologieën

Blockchain

disruptieve bedrijven

Uber &Airbnb



OUDE ECONOMIE

- Banken

- Energiebedrijven

- Taxibedrijven

- Hotelketens

- Boekenwinkels

- Platenmaatschappij

NIEUWE ECONOMIE

- Fintechs

- Google, Tesla, van de bron

- UBER

- Airbnb

- Bol.com

- Spotify
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NIEUWE MAAKINDUSTRIE

Digitale revolutie in de maakindustrie

Fundamentele verandering van: 
HOE WIJ DINGEN MAKEN EN VOORAL WIE HET MAAKT

Iedereen wordt producent



CONSUMENT 
3.0

AUTONOOM

PRO-ACTIEF

PROSUMENT

FABRICENT

ENERGIE-
LEVERANCIER

BOUWER
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3 ORGANISATIES IN OMWENTELING



SURVIVAL OF THE FITTEST

niet de grootste bedrijven overleven,

ook niet de slimste bedrijven, maar

de meest wendbare bedrijven



HOE WENDBAAR IS EEN BEDRIJF?

eenvoud van organisatie

klant begrijpen

multi-disciplinair werken

leren van experimenteren

vertrouwen



nieuwe klanten

nieuwe verdienmodellen

nieuwe oriëntatie

INVESTEREN IN EEN TWEEDE LIJN



ENERGIE BEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met energie 

maar met het faciliteren van de klant 

energiebesparing

smart grids

wijk/buurt niveau



BOUWBEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met bouwen 

maar met het faciliteren van de klant 

decentrale energie

telecommunicatie

interieurinrichting



ZORG BEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met zorg 

maar met het faciliteren van de klant 

van 100% naar 20% zorg

helpen met netwerk ontwikkelen 

helpen met scholing & baan zoeken



VERANDER SLEUTELS

1. Tijd & Ruimte

2. Verander Strategie

3. Proeftuinen

4. Persoonlijke Transitie



Start niet vanuit breed draagvlak
maar vanuit een smal & diep draagvlak 
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4 MENSEN IN OMWENTELING



PERSOONLIJKE TRANSITIE

zit veel angst bij mensen om te veranderen

overwinnen van angst is grote opgave

kost tijd en ruimte

mensen hebben veilige omgeving nodig



probeer je angst te 
benoemen 



MENTALE WEERSTAND

tegenstanders [gedreven door angst]

‘ja, maar’ zeggers   [gedreven door onzekerheid]

remmers [gedreven cognitieve dissonantie]    



REFLECTIE & REFLEXIVITEIT

reflectie

spiegel kritisch eigen aanpak 

reflexiviteit

doe ik wat ik wil, of wil ik wat ik doe?



PERSOONLIJKE TRANSITIE

Kantelpunt

bewust onbekwaam  

Versnelling

bewust bekwaam

Voorontwikkeling

onbewust onbekwaam

Stabilisatie

onbewust bekwaam  

tijd

Competent Individu



wie wezenlijk wil veranderen
moet eerst tot stilstand komen 



Iedereen zei dat het onmogelijk was, 
totdat iemand langs kwam die dat niet wist


