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Alsjeblieft, 
een bloemlezing 
over transities

Alsjeblieft. We bundelden wat overpeinzingen uit 2016 en 

2017 voor je. Het waren jaren waarin wij vruchten plukten van 

bijzondere samenwerkingen met collega’s, overheden en 

ondernemingen. We actualiseerden ze hier en daar - het is 

opvallend hoe snel de wereld doorontwikkelt. Veel leesplezier, 

reflectie en vergeet niet je reactie te geven. Wil je méer? Bel 

ons dan. Voor coaching, masterclass, lezing of een écht heikel 

maatschappelijk traject. 

Rotterdam, februari 2018
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De HR van een 
maatschappelijke transitie

Er zijn mensen die pertinent tegen een 

vernieuwing zijn, zij voelen zich bijvoor-

beeld verraden in tijden van transitie. 

Anderen zijn juist sterk vóór maar voelen 

zich eenzaam. Een derde groep blijkt 

goed in het uitpersen van de oude routi-

nes. Wéer anderen in het afbouwen, het 

beëindigen van bolwerken. Ze creëren 

daarmee ruimte voor de verandering. 

Én er zijn mensen die al deze posities 

begrijpen, overzien, die een taal vinden 

die verbindend werkt en die acties op 

zich nemen die daarbij passen.

Wij stellen dat in een transitie ál deze 

mensen nodig zijn. Soms opeenvol-

gend, maar vaker nog in wisselwerking 

met elkaar. Ontwerp je interventies voor 

transities, dan verhoog je met onder-

staande punten de kwaliteit daarvan. Ze 

dragen bij aan de souplesse waarmee 

de samenleving door de transitie heen 

beweegt. Ze dragen bij aan weerbare 

mensen, die begrijpen wat er speelt 

en wat hun eigen rol is, aan wendbare 

organisaties, nodig omdat niemand 

het nieuwe grote verhaal nog kent en 

aan vorderende netwerken.

 · Neem de tijd voor bemensing van 

transitieteams. Vraag ook om de juiste 

mensen van je maatschappelijke part-

ners. Begrijp bij welke fase en inter-

venties, welk type mensen in de lead 

moet zijn. Wijzelf zetten hiervoor een 

AEM-Cube assessment in. Dit is een 

persoonskarakterisering die (a) aan-

geeft waar de grootste toegevoegde 

waarde van iemand ligt ten tijde van 

diepgaande verandering, en die (b) 

individuele profielen tot teambeelden 

samensmeedt, zodat de (on)balans 

van een team zichtbaar wordt;

 · wees je ervan bewust dat het mana-

gen van de overgang (managen blíjft 

een beladen term; begeleiden of in 

interactie gaan met dan?) veel van 

mensen vraagt. Afbouwen én ontwik-

kelen. Anders doen én strakke verant-
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woordingsregels. Ontwikkeldoelen 

én de vragen uit de praktijk. Wij zien 

dat organisaties die deze dualiteiten 

inbouwen sneller en adequater inspe-

len op wat nodig is;

 · bouw een groep over organisaties 

heen die fungeert als een antenne. 

Samen overzien de mensen erin wat 

er zoal speelt op het onderwerp. Ze 

leren elkaar gaandeweg te vertrou-

wen en durven, losjes van hun eigen 

belang, toekomstbeelden te steu-

nen. Ze zijn bereid met je te sparren 

en durven achter je te gaan staan. 

Hiermee zendt de antennegroep sig-

nalen uit die onzekerheid-reducerend 

werken voor anderen. Er zijn altijd 

perioden waarin het fors waait op je 

transitie-onderwerp en waarin groe-

pen recht tegenover elkaar komen te 

staan. Een antennegroep blijft ideali-

ter intact in zo’n situatie. 

Het wordt zo een groep die misschien 

wel jaren op de achter grond de transi-

tie monitort en begeleidt.

Esther licht AEM-scores toe van de Agrofoodgroep, provincie N-Brabant. Foto Transitiefocus
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Stuurschap 
zuid-Nederlandse 
landbouw transitie

Onder de titel Het Mestcomplot 

publiceren Joep Dohmen en Esther 

Rosenberg op 10 nov via NRC.nl 2017 

een geloofwaardig onderzoeksartikel 

over grootschalige mestfraude in zuid 

Nederland. De publicatie volgt op 

rapporten van andere partijen buiten de 

mestsector die al stelden dat 30 á 40%, 

mogelijk meer, van de mestverwerking 

illegaal gebeurt in ons land.

Het is duidelijk dat hier stront aan de 

knikker is en wat mij betreft verdienen 

de onderzoekers én het NRC een stand-

beeld dat ze dit zo helder uitleggen. 

Nieuw is volgens mij dat zuid Nederland 

er na decennia eindelijk klaar is voor om 

de gevolgen onder ogen te zien én de 

schouders eronder te zetten. De woord-

combinatie transitie landbouw wordt 

breed onderschreven, welk congres, 

happening of workshop je ook bezoekt 

op dit moment.

criminogene zone
Innovatie-onderzoeker en psychiater 

Peter Robertson schreef een artikel over 

de criminogene zone van maatschappe-

lijke systemen en de rol van ceo’s daarin. 

Ikzelf zie maatschappelijke systemen 

na decennia van succes criminogeen 

worden als de rek eruit is, als de leiders 

op het scherpst van de snede opereren 

in een omgeving waar de belangen zeer 

groot geworden zijn en de afrekenme-

chanismen – aandeelhouderswaarde, 

gezinsinkomen, sociale uitsluiting, verzin 

het maar – dermate strak zijn gaan knel-

len dat het overschrijden van ethische 

grenzen voor de hand ligt. We kennen 

de casus Volkswagen. We kennen nu die 

van de zuid-Nederlandse dierhouderij. 

Ik beschouw het NRC-artikel echter als 

een geluk bij een ongeluk. Afgelopen 

anderhalf jaar is in Brabant een sociale 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/10/het-mestcomplot-a1580703
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infrastructuur ontstaan – vooral door de 

mestdialoog 2016 – die activeerbaar is 

door dit artikel.

stuurschap
Ik raad de provincies Gelderland en 

Limburg aan samen met trekker Noord-

Brabant een transitieproces in te zetten. 

Dat moet erop inzetten dat 1) de gang-

bare intensieve veehouderij verbetert 

en in omvang afneemt, 2) een variëteit 

aan landbouw op andere grondslagen 

opbloeit, en 3) de netwerkinterventies 

rond stoppende boeren, wijzigende 

intensieve landbouw en opbloeiende 

nieuwe landbouwvormen verbonden 

wordt onder een stuurschap Transitie 

zuid-Nederlandse Landbouw. Een inten-

sievere communicatie met Vlaanderen 

hoort hierbij. Met zo’n netwerkinterven-

tie kan zuid Nederland de schade op 

psychologisch, sociaal en economisch 

gebied enigszins binnen de perken 

houden.

wakkere houding
Veel mooier was het als zo’n stuur-

schap vijfentwintig jaar geleden al was 

ingericht. Maar pas nu lijkt iedereen 

in Brabant écht wakker en bereid de 

problemen onder ogen te zien. Een 

transitie-interventie past ook bij de 

nieuwe zakelijkheid in het bestrijden 

van georganiseerde criminaliteit in zuid 

Nederland. Én het past bij de nieuwste 

Nederland lijkt op weg naar decision-making communities of stuurschappen. Illustratie: Noud en Harry te Riele

Bestuur NL1568 -2018

Governance: we lijken te koersen op besluitvormende gemeenschappen
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generaties die voeding en eiwitproduc-

tie door een totaal andere bril bekijken 

dan hun ouders en grootouders.

geen korte termijn
Brabant houdt uit angst een sector te 

verliezen de knellende praktijken over-

eind. Gaat het hiermee door dan vrees 

ik voor een implosie die lijkt op wat 

Detroit overkwam, de nucleaire industrie 

en de hele Nederlandse scheepsbouw 

in de jaren ’70. Ik gun de prachtige ster-

renhemel van gemeenschappen die zuid 

Nederland al eeuwen is een veel mooi-

ere toekomst dan dat. Dit wordt wel een 

dossier met een looptijd van decennia. 

Vandaar een structuur – stuurschap – die 

de fluïditeit van de politieke en aandeel-

houderstermijnen dempt.

Welke karakters passen waar in tijden van transitie? Illustratie Transitiefocus
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Weerbare mensen in 
wendbare organisaties

De samenleving verandert diepgaand 

en dat houdt voorlopig niet op. Het 

vraagt om zelfonderzoek van organisa-

ties. Om in wisselwerking gaan met je 

omgeving: wat speelt er, waar staan wij 

en welke rol willen we nemen?

Veel van onze maatschappelijke 

systemen bouwden we op na 1945. 

Sommige dateren van veel eerder. 

Ze ontwikkelen nu niet langer stabiel 

door. Er komt daarmee een einde 

aan een lange éénwaarheid periode. 

Heldenverhalen worden nu ineens 

bijgezet in een voorbije tijd. 

De oorzaak is dat onderliggende waar-

den van de systemen niet meer passen 

bij de huidige behoeften en mogelijk-

heden: het ‘nooit meer honger’ in de 

landbouw en ruimtelijke ordening; het 

‘maximale winst per euro’ in banking & 

finance; het ‘ieder heeft recht op zorg’ 

bij de verzorgingsstaat. 

multi-transitie met 
verschillende startpunten 
en tempo’s
Nederland zoekt op veel fronten het 

nieuwe grote verhaal. Een verhaal dat 

weer past bij de actuele situatie. Een 

verhaal dat stoelt op andere grondwaar-

den – op ‘leven met water’, op ‘schone, 

veilige en duurzame voedselproductie’, 

op ‘geld dat sociale cohesie faciliteert’, 

op ‘eigen kracht in netwerken’ en op 

‘beste reizigers’ in plaats van op ‘dames 

en heren’. We zitten in multi-transi-

tie waarbij startpunten en tempo’s 

per onderwerp verschillen. Het geeft 

onduidelijkheid, wrijving, onrust en bij 

ieder die een beetje oplet de vraag: wat 

emergeert uit dit alles?

Systemen, dus zéker grote bedrijven, 

doorlopen een levenscyclus: voorfase, 
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start, groei, optimalisatie, extensie tot 

aan grenzen en dan het einde. Geen 

organisatie ontkomt aan dat laatste, 

tenzij er mensen opstaan die op tijd de 

noodzaak tot transitie benoemen, die 

anderen meekrijgen en investeren in 

een overgang naar een nieuwe cyclus. 

Lukt ze dat, dan schuiven mens, onder-

neming en maatschappelijk systeem in 

wisselwerking met elkaar op. Lukt ze 

dat niet, dan imploderen ook zeer grote 

organisaties vaak in uiteindelijk schrikba-

rend korte tijd. 

legitimatie van interventie
De kunst is volgens ons om de overgang 

met zo weinig mogelijk ontwrichting te 

doorlopen. Het delen van een transitie-

taal en het kennen van je eigen plek en 

mogelijkheden helpen daarbij. Dat zijn 

althans hypothesen van Transitiefocus. 

Wij vinden het minimaliseren van de 

maatschappelijke ellende een rechtvaar-

diging waarom iemand überhaupt mag 

interveniëren in de loop der dingen.

Welke kwaliteiten en eigenschap-

pen helpen zoal? Denk eens aan de 

volgende.

vertrouwdheid met historie
Ken de geschiedenis van je onderwerp. 

De huidige situatie is niet uit de lucht 

komen vallen, er ging altijd een rijke 

historie aan vooraf. Het kennen daarvan 

doet je begrijpen hoe dit alles ont-

stond, maar levert vooral relativering en 

mentale ruimte. Wat blijkt? Ook vroeger 

waren er andere grondwaarden en rou-

tines. Hoe deden ze het toen dan? Voor 

1940 bijvoorbeeld? Voor de opheffing 

van het renteverbod? Toen groeps-

cohesie nog voorwaarde voor overleving 

was? De mentale ruimte die kennis van 

de geschiedenis je geeft is nodig voor 

het vertrouwen dat je wederom een slag 

kunt maken. Dat is immers al eerder 

geflikt.

sensitiviteit voor niches en 
aanpalende transities
Wees alert op wat er buiten je ver-

trouwde kring gebeurt bij startups, 

bij concurrenten en in aanpalende 

transities. Een organisatie die vól in de 

opgaande fase zit (zo tussen eenderde 

en de helft van haar groeicurve) kan zó 

zelfreferent zijn dat nieuwe, afwijkende 

geluiden de beslissers niet eens berei-

ken. Ze dienen namelijk niet de waarden 

waarop de organisatie leidend wordt en 

strategen betitelen ze daarom vaak als 

‘irrelevant’ en ‘inferieur presterend’. Wat 

marketeers, afnemers en financiers vaak 
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bedoelen is: ze dragen op korte termijn 

niet voldoende bij aan onze groei- en 

rendementsdoelen en aan verdere ver-

steviging van onze positie. Scan echter 

tóch de afwijkende kiemen in en buiten 

de organisatie. Geef ze stem. Zij zijn 

vaak voorboden van de volgende stap. 

Verandert de sector snel, dan kan het 

nalaten hiervan je dood worden.

dialoog als 
procesvaardigheid
Organiseer een dialoog tussen verdedi-

gers van het bestaande systeem (de rou-

tine) en van de opkomende initiatieven 

(niches, stoelend op nieuwe waarden). 

Vaak spelen er misverstanden tussen 

mensen door hun verschil in karakter. 

Karakters excelleren op verschillende 

stukken van de groeicurve. Mensen 

komen op de plek die past bij hun per-

soonlijkheid en praten vervolgens langs 

elkaar heen. 

Het is een procesvaardigheid om begrip 

te tonen voor ieders werkelijkheid. Om 

vragen die iemand stelt te kunnen ver-

binden met wat je weet over zijn of haar 

voorkeurspositie op de groeicurve. Om 

ook antwoorden van collega’s te scannen 

op de mate waarin ze de hele groeicurve 

dekken. 

Investeer in een dialoog die een veilig 

veranderklimaat creëert en die niet op 

beschuldigingen stoelt. Vernieuwing 

moet van ménsen komen en die rea-

geren daar sterk op. Sluit dus niemand 

uit. Heb dus aandacht voor wat verloren 

dreigt te gaan én voor wat emergeert 

uit de smeltkroes van nieuwe initiatieven 

binnen en buiten je tent. Het kennen van 

elkaars voorkeurspositie op de groei-

curve en het aanleren van ‘ontschul-

digende’ taal helpt enorm. Wat je er 

overigens niet van moet weerhouden om 

af en toe met je vuist op tafel te slaan als 

mensen er een potje van maken.

Wil je de overgang om welke reden dan 

ook versnellen, dan is een heldere bood-

schap nodig waaraan je samen vasthoudt, 

juist als er weerstand ontstaat. Dat vraagt 

visie en om moed het uit te houden 

als seinen op rood staan. Verandering 

gaat gepaard met emotie. Wees niet 

bang voor weerstand - het betekent dat 

de verandering ertoe doet. Besteed er 

wél aandacht aan. Mensen die zich niet 

gezien en die zich gekleineerd voelen, 

reageren feller dan degenen wier wensen 

na een oprechte dialoog tóch niet inge-

willigd worden. 



TF travel guide:
travel Lightly
in Alliances

extremely Personal
with Knowledge
acting Ethically
highly Energetic

LAPKEE
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Eén van de Transitiefocus klassiekers: LAPKEE als reisgids in tijden van transitie
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ethisch
Wees eerlijk en transparant. Hanteer 

geen dubbele agenda. Geen winnen 

van een vergadering terwijl je de oorlog 

erachter aan het verliezen bent. Wees 

helder over wat je organisatie voorlopig 

wel en niet doet. Maar behoud de sfeer 

van wendbaarheid. Zorg dat ieder snapt 

wat er gaande is en wat de eigen rol 

daarin is. Weerbare mensen noemen wij 

dat. Formuleer eindbeelden waaraan 

het nieuwe verhaal lijkt te moeten gaan 

voldoen en blíjf dat rondbazuinen. Wees 

consistent maar niet star. Daar verlopen 

transities meestal te grillig voor.

ondernemend
We raakten het al aan: in tijden van 

transitie reis je licht en blijf je wendbaar. 

Reduceer dus ballast, regels, proto-

collen, leningen en doctrines. Creëer 

ruimte voor afwijking. Besef dat álle 

schaalniveaus zoeken en letten op wat 

ook júllie ondernemen. Experimenteer 

dus, maak fouten en leer snel. In tijden 

van transitie is diversiteit een tijdlang de 

standaard.
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Verkrampte organisaties 
creëren nasty transities

We vroegen driehonderd politici en 

ambtenaren om ruimte te geven aan 

free agents in hun organisatie. Het zijn 

de medewerkers die zich nauwelijks in 

de hark laten inpassen, die pendelen 

tussen binnen en buiten en die ook nog 

door portefeuilles heen wandelen. Ze 

staan vaak op gespannen voet met de 

organisatiereflex om te sturen op afre-

kenbaarheid, smart-doelen en fte-allo-

catie, maar wij vinden hen cruciaal voor 

soepel lopende transities. 

Tijdens een transitie openen systemen 

zich tijdelijk voor herverbinding met de 

samenleving. Zorg dat er voldoende 

mensen zijn die daar mee aan de gang 

kunnen.

Transitiefocus ziet bij organisaties de 

behoefte om flexibel te worden als hun 

transitie op stoom komt. Een vraag is 

welke organisatiestructuur daar nog 

meer bij hoort. Wij hielden veertig diep-

te-interviews in een organisatie in het 

hart van de landbouwtransitie. Mensen 

met een sleutelrol waren vrij eensgezind: 

‘ik moet van mijn organisatie vooral 

geen lást hebben’ en ‘ik kan meters 

maken als ik die ander, buiten of binnen 

de organisatie, ken en ontmoet.’ Het 

illustreert de vraag naar flexibiliteit en 

bewegingsruimte. 

In een transitie kunnen verhoudingen 

snel draaien. In theorie moet ieder 

elkaars opdrachtgever kunnen worden 

in een organisatie zodra de nieuwste 

context daarom vraagt. Verkrampende 

organisaties houden transities tegen. 

Daar heeft soms een hele natie last van. 

Verkrampte organisaties creëren nasty 

transities.

 

Commissaris van de koning en hoog-

leraar bestuurskunde Wim van de 

Donk roemde ons verhaal trouwens op 

Omroep Brabant.
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Harry spreekt driehonderd Brabantse politici toe, Brabant Ontmoet / Dutch Design Week 2017.  
Foto Joep Rijk 
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Includeren werkt 
vaak beter

Het is een illusie dat onze aanpak 

een panacee is voor álle transities. 

Interventies hangen immers sterk samen 

met de structuur van een sector. Maar 

in de herfst van 2017 zien we onze 

includeringsaanpak wel héel goed 

uitwerken bij twee overheidsteams met 

een complexe agenda: beide actief op 

de Agrofood-agenda van de provincie 

Noord-Brabant.

De gaten zitten nog in Harry’s kaken 

– die week trok zijn orthodontist vijf 

kiezen – als we de complimenten in 

ontvangst nemen. We hebben de twee 

verschillendsoortige teams sámen door 

onze masterclass Transitie & Positie 

gehaald en die opdracht wordt daarop 

verdubbeld.

In overleg met twee afdelingsleiders 

gingen we aan de gang met de groe-

pen. Een handvol linking pins met 

aanpalende domeinen deden mee. Met 

ieder voerden we vooraf een gesprek. 

Elk deed een online assessment. Daarna 

gaven we in vier groepen een twee-

daags programma met transitietheorie, 

hun persoonlijke karakter in tijden van 

 

‘Doel was stap één te 

zetten in het bij elkaar 

brengen van twee teams in 

visie, taal en vertrouwen. 

Eén team sterk in 

bewustmaking en concept-

innovatie. Het tweede juist 

in uitwerking en juridische 

detaillering. Het resultaat is 

boven verwachting.’



de mens
is pértinent tegen 
de vernieuwing;

voelt zich verraden

is sterk vóor;
voelt zich eenzaam

kan helpen
oude routines 
af te stoppen

begrijpt meerdere 
posities

perst het uiterste 
uit oude routines
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Mensen reageren verschillend op transities. Denklijn: Peter Robertson.  
Figuur Transitiefocus

‘Ik ben het steeds 

belangrijker gaan vinden 

deze denklijnen uit te rollen 

over de héle afdeling.’

‘We zouden onze hele 

organisatie, inclusief 

bestuurders, hier doorheen 

moeten halen.’
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transitie, onze praktijkervaringen van 

afgelopen jaren en hun eigen actuele 

kwesties, spelend in hun zeer dynami-

sche politieke omgeving. 

Als toetje vraagt één deelnemer ons 

advies over hun organisatie. We raden 

aan de organisatie uit te lijnen op de 

taken die voor een transitie landbouw 

daarbuiten nodig zijn. Dus op opbou-

wen en werkend krijgen, op begrenzen 

en afbreken, en op vertellen van het 

totaalverhaal. Het advies wordt opge-

volgd, de maanden erna. 

Een half jaar later zal Binnenlands 

Bestuur de Provincie Noord-Brabant 

uitroepen tot bestbestuurde over-

heidsorganisatie van Nederland. De 

agro-foodtransitie wordt daarbij expli-

ciet benoemd. 

Wat zijn wij blij dat we vier jaar lang 

discussieerden en bléven doorontwik-

kelen. Wat zijn we blij dat mensen bij 

provincies en gemeenten hun nek uitste-

ken voor ons. Het vergt bijvoorbeeld 

moed om de fine fleur van een hyper-

drukke organisatie tot een tweedaags 

programma te verleiden rond onze zo 

jonge denklijn Transities & karakters. Het 

is een feest te mogen werken met zulke 

opdrachtgevers.

‘Jullie koppeling van 

individuele kwaliteiten aan 

transities is écht uniek.’

‘Ik ben écht heel blij met 

deze twee dagen. En niet 

alleen ik.’



Transitie- & positiemap

systeemontwikkelpad

landschap
nauwelijks beïnvloedbare krachten, mee- & tegenwerkend voor toekomstbeelden

opschaling inspirerende niche-
praktijken en afwijkende principes

historie 
sector/thema

(LT & KT)

historie
ik-persoon

geboortestreek,
voorouders,
ervaringen, 

e.d.

wijzigende structuur samenleving door al deze dynamiek
wetten | heldenverhalen | product-dienstsystemen | infra | allianties 

| theorieën | geschiedsinterpretatie | e.d.

doorontwikkelde
ik-persoon

beter houdbare 
constellatie

situatie 
ik-persoon

(karakter,
ontwikkelvragen)

situatie 
sector

(constellatie,
ontwikkelvragen)

aanpassing oude routines en 
onderliggende principes (of afbraak)

persoonsontwikkelpad

social
backbone

 19 De HRM van transities 

T&P-map van Transitiefocus. Onderlegger voor dialoog over persoonlijke ontwikkeling in tijden van transitie.
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Loyaal aan een transitie? 
Start bij jezelf

Irritatie en frustratie klinken door in zijn 

woorden en vragen. Duidelijk dat de 

spreker diep geraakt is door het spel van 

de andere partijen afgelopen weken. Als 

de ambtenaar zijn vragen beantwoordt, 

dempt dat de boosheid maar ten dele. 

Ook híj is loyaal aan de ruimte en rich-

ting die het provinciebestuur hem geeft.

Ik overzie de groep mensen aan tafel. 

Ieder worstelt met de combinatie van 

eigen geweten, eigen droom en visie, 

en de droom, visie en handelen van 

zijn organisatie. Deels is dat gesneden 

koek: de meesten opereren al jaren in 

een politieke omgeving op een gevoe-

lig dossier. Maar ondanks dat deze 

mensen elkaar persoonlijk zijn gaan 

waarderen afgelopen jaar, zie ik dat het 

in het heetst van de strijd niet makkelijk 

is om in gesprek te blijven, om open te 

luisteren en elkaar te blijven ontmoeten. 

De wil is er wel. De tegenkrachten zijn 

echter groot.

Is het de druk vanuit de instituties? Is 

de persoonlijke band (nog) niet sterk 

genoeg om politieke polarisatie te 

counteren? Of zijn de belangen nu te 

zeer verschillend om tot gedeelde toe-

komstbeelden te komen? Deze ‘reis naar 

het zuiden’ gaat meer samen dan men 

verwachtte. Samen opwandelen blijft 

ondanks alles de enige weg.

Intussen bewonder ik de moed en 

veerkracht die elk laat zien aan tafel om 

steeds weer over schaduwen en blokka-

des heen te stappen. Om het lange-ter-

mijn-toekomstbeeld dat hen kan binden 

in deze transitie te blijven omarmen, al 

is de dagelijkse werkelijkheid nog zo 

hardnekkig en zijn er vele communica-

tieve uitglijers.

In een ander gesprek deze week zei 

iemand “ik ben gestopt het persoonlijk 

te nemen en begonnen het persoonlijk 

te maken”. Voor mij gaat het uiteindelijk 

daarom. Daarom wil ik groepen maken 

waarin mensen met elkaar tot grootse 

transities komen. Ik blijf steeds weer 

meedoen.
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De Beweging, Reusel – De Mierden, 2017. Foto Transitiefocus
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Confrontatie? 
Bouw eerst aan de relatie

Twee situaties zetten me aan het den-

ken. Een persoonlijk vraagstuk van een 

coachee en een felle tegenstelling over 

veehouderij in Brabant. Mijn coachee 

zei ‘ik durf hem niet aan te spreken, 

maar hij gaat over mijn grens.’ Een éen-

op-éen kwestie dus. Daarnaast reageren 

véel Brabantse boeren als door een 

adder gebeten als een politicus – in hun 

ogen topdown en zonder overleg – een 

historische interventie afkondigt.

In 2016 hadden we met een team het 

vuur uit onze sloffen gelopen om de ver-

houdingen in Brabant rond de toekomst 

van de veehouderij naar zo’n niveau 

te krijgen dat alle betrokkenen mét in 

plaats van tégen elkaar de toekomst in 

wilden. Rond Sinterklaas constateerden 

velen dat dat gelukt was. Met Kerst ech-

ter al was de politieke crash zo hevig dat 

ik vreesde weer terug bij af te zijn.

De vraag van mijn coachee doet me 

overdenken wanneer menselijke relaties 

een confrontatie overleven. Wanneer 

durf je een confrontatie aan te gaan? 

Wanneer doe je jezelf tekort uit angst 

voor de reactie van de ander? Hoe leer 

je een confrontatie aan te horen, zonder 

de brenger van het confronterende 

nieuws als in een reflex terug te slaan?

Ik denk dat je confrontaties beter – 

eleganter, respectvoller, humaner – te 

boven komt als je daarvóor energie stak 

in de band met die ander. De kwaliteit 

van de relatie bepaalt de veerkracht 

tijdens een confrontatie.

Zou het zo zijn dat er een analogie is 

tussen relaties tussen twee mensen en 

de spanningen bij grote maatschap-

pelijke vraagstukken, met duizenden 

betrokkenen in een web van relaties? Ik 

denk van wel.

Eind januari 2017, na de crash, reizen 

Harry en ik boeren, burger- en milieuac-

tivisten, ambtenaren en bestuurders af 
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over de vraag hoe de transitie vee-

houderij in Brabant nu verder moest. 

Inhoudelijk zijn er kleurverschillen. Maar 

als de ronde één inzicht oplevert is het 

dat de inspanning helemáal niet voor 

niets geweest was. Toen eind 2016 de 

bom barstte spuwden sommigen hun 

gal in de pers, maar waren anderen 

elkaar op persoonlijk niveau direct gaan 

opzoeken. De basis, de relatie die met 

zoveel inspanning eerder was opge-

bouwd, hield stand. Ze lijkt de confron-

tatie aan te kunnen. De dialoog over 

een landbouwtransitie kan doorgaan.

Daar is wel wat voor nodig - iets wat in 

een politieke context geen gemeen-

goed is. Naast de vertrouwensrelatie 

is het belangrijk dat sleutelpersonen 

hun verantwoordelijkheid begrijpen en 

nemen. Dat gebeurde in Brabant. Of Provinciale Staten Noord-Brabant, landbouwdebat 7/8 juli 2017. Foto Transitiefocus
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zoals tijdens onze ronde één man zei 

“dat hebben we niet handig gedaan”.

Wat betekent dit alles wanneer je politicus 

of bestuurder bent? Als je het belang-

rijk vindt dat veranderingen zich met zo 

weinig mogelijk schade voltrekken, dan 

adviseer ik je jouw boodschap persoonlijk 

te maken, verantwoordelijkheid te nemen 

voor de consequenties, open te luisteren, 

te proberen uit je standaard groef weg te 

blijven, rechtstreeks aan mensen van vlees 

en bloed terug te koppelen, niet eerst de 

pers op te zoeken en emoties bij alle par-

tijen te leren herkennen en te erkennen.

Dat vraagt lef en vergt oefenen. Ik kwam 

die lef in de Brabantse dialoog tegen op 

alle niveaus. Het kan dus wel, ook in een 

zwaar-politieke omgeving. Ook bij een 

maatschappelijk schijnbaar onontwar-

bare kluwen. Een schadegeval onderweg betekent niet automatisch het einde van de gezamelijke reis. Foto Transitiefocus
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Ambtenaar, jij aan zet

“Soms hoop ik dat als de provincie erin 

stapt, zij er ook capaciteit instopt. Dat 

zou ons helpen hier massa te maken. 

Beetje steun en overzicht.”

Participatiesamenleving, Het Nieuwe 

Werken, nieuwe bewonersinitiatieven, 

energiecoöperaties. Transities in de 

zorg, maar ook bij ruimtelijke ordening, 

landbouw, energie, financiering. Pfff. O 

ja, geld, armoedekloof en asielopvang. 

Gemeenteambtenaar, je hebt véél op je 

bord nu. Niet alleen verwacht de wereld 

dat jij deze vernieuwingen naar inhoud 

en proces trekt, het in de lucht houden 

van ‘going concern’ blijft óok je taak. 

Dat betekent balanceren. Balanceren 

tussen oud en nieuw. Tussen zekerheid 

en risico’s van experimenten. Tussen 

dit en het volgende college. Tussen je 

vertrouwde gemeente en de nieuwe 

half-gefuseerde vorm. Van ons wat tips 

voor dit balanceren.

 · Meteen de belangrijkste misschien: 

ken jezelf! Ben jij van nature een 

vernieuwer of zorg jij er juist voor dat 

dingen gaan lopen? Val je bij onzeker-

heid terug op mensen en relaties of 

juist op inhoud en oorzaakstructuur? 

Krijg je je natuurlijke rol en plek wel 

helder in deze overgangsprocessen? 

Niet op je plek zitten is een recept 

voor stretch en spanning. Als je wilt, 

helpen wij je daarbij;
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 · maak een ‘inclusief’ verhaal waarin 

iedereen – voorlopers, supporters, 

meelopers én sponsors op afstand 

– zich gezien voelt. In tijden van 

transitie hebben allen hun rol, ook de 

conserverende karakters. Verbinden 

is je sleutel. Begrijpen wat ieder drijft 

een tweede. Gezamenlijk zoek je de 

overgang van de oude naar de nieuwe 

systeemvariant;

 · creëer experimenteerruimte en maak 

simpele verantwoordingsafspraken die 

de energie niet doen stollen en toch 

de reguliere gremia geruststellen;

 · durf het een keer fout te doen en 

heb het daar van tevoren over met 

je wethouders en de raad. Van 400 

initiatieven maakte Richard Branson er 

vier succesvol. Dat waren dan ook wel 

meteen klappers. In tijden van tran-
... En het komt állemaal op het bureau van de 
gemeente-ambtenaar. Foto Joep Rijk

Blíjf communiceren over van alles en nog wat. 
Foto Transitiefocus
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sitie is een ondernemende houding 

passender dan een managende;

 · blijf communiceren over van alles 

en nog wat. Intern én extern. Het is 

dé manier om in tijden waarin alles 

schuift ieder aan boord te houden én 

kwaliteit te maken;

 · Je bent bezig met een systeemover-

gang en dat vraagt lichtvoetigheid en 

uithoudingsvermogen. Als dat je lukt 

word je met je collega’s een wendbare 

gemeenschap van weerbare mensen 

die tegen een stootje kunnen. Lukt 

het je ook nog met het hele netwerk 

te vorderen richting nieuwe, beter 

volhoudbare situatie, dan ben je 

helemáal spekkoper.
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Weerstand & transities

Ik spreek een wethouder. Na zorgvul-

dige afweging is besloten de frequentie 

van de afvalinzameling aan te passen. 

En nee, het wordt niet méér keer per 

week. Burgers worden ingelicht, website 

aangepast en de nieuwe dienstregeling 

kan van start.

 

In week één krijgt de gemeente meer 

dan honderd telefoontjes met klachten 

en vragen. De ambtenaren schrikken 

zich rot en schieten in een kramp. Wat 

doe je als verantwoordelijk wethouder?

 

Mijn wethouder blijft opmerkelijk rustig. 

Hij legt zijn ambtenaren uit dat ver-

andering altijd verwarring oplevert en 

gewenning vraagt. ‘Over een half jaar 

evalueren we deze wijziging met elkaar. 

Tussendoor letten we wel op of er geen 

signaal tussen zit waar we direct actie op 

móeten nemen. Voorts laten we ieder-

een duidelijk merken dat we elke sug-

gestie gehoord hebben en bijhouden.

Het op een rustige en communicatieve 

manier omgaan met hun boosheid en 

onze eigen paniekreflex zijn dingen die 

we moeten leren. We hebben een goed 

verhaal, maar zijn niet onfeilbaar natuur-

lijk. En vergeet niet dat we veel meer 

inwoners hebben die níet klagen’.

Ik vind dit in het klein een voorbeeld van 

krachten die ook bij grote transities los-

komen. Je probeert met elkaar een ver-

anderpad zo goed mogelijk in te zetten 

en er ontstaat direct tegengeluid. Draag 

je eigen verhaal rustig en zelfbewust 

uit. Pareer, zeker in het begin, degenen 

die rauw en vanuit hun heup schietend 

online reageren. En geef de rest van 

de samenleving een tijdje om zich te 

herinstellen op de nieuwe werkelijkheid. 

Draag intussen uit dat je niet onfeilbaar 

bent en dat je de tegengeluiden wel 

degelijk hoort.

Het rustig uithouden tegen de initiële 

weerstand, het steunen van elkaar op 

basis van een doordacht verhaal en het 

overbrengen van dat verhaal naar buiten 

is een grote succesfactor in het omgaan 

met maatschappelijke weerstand. Ook 

als het schaalniveau een orde hoger is. 
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Photography courtesy Four Seasons Hotels and Resorts
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Als je één hoekje van een samenleving 

wijzigt, kost het tijd totdat de rest zich 

herpositioneert tot alles weer klopt.

Transitiefocus is betrokken bij een zor-

ginstelling. Op 1 januari 2015 steeg de 

druk natuurlijk sterk in het primaire pro-

ces door de nationale stelselomkering 

en bezuinigingen. Nog maanden daarna 

was het nodig om alles aan elkaar te 

improviseren zodat geen zorgvrager tus-

sen wal en schip viel. Deze druk drong 

maandenlang het grote verhaal van 

de zorgtransitie naar de achtergrond. 

Trekkers en leiders die dáármee bezig 

waren werden of opgeslokt door de 

waan van de dag of voelden zich plots 

ronduit eenzaam.

Op zo’n moment wordt het tijd voor een 

managementteam én medewerkers om 

achter zijn trekkers en leiders te gaan 

staan. 

waterscheiding
‘Jazeker, 1 januari 2015 was een water-

scheiding. Maar er is een veel gro-

tere agenda gaande, ingezet al eind 

jaren 1970, die nog minstens twintig 

jaar voortduurt. Alleen als we doorlo-

pend dat grote verhaal erbij vertellen, 

snappen mensen wat er gaande is en 

waarom we doen wat we doen.’ En zo 

komen de trekkers en leiders niet met 

een burn-out op de bank terecht, maar 

krijgen ze de plek en de ruimte die ze 

verdienen in de organisatie.

Gezamenlijke veerkracht, een gezamen-

lijk op te bouwen verhaal zorgen dat 

je de tegendruk uit de buitenwereld 

zelfbewust en verstandig weerstaat. En 

soms is weerstand een teken dat je de 

juiste issues raakt: ‘het doet er toe’ zegt 

de reactie van de samenleving.

Nederland is écht een ander land aan 

het worden. En wijzelf nemen daar een 

stukje in voor onze rekening. Doe je 

mee?
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De angst alleen te staan 
is groter dan die voor een inhoudelijke misser

Als Esther en ik in Doorn een verkorte 

module Transities & jouw positie geven 

zit er uitzonderlijk veel managementer-

varing in de zaal. We vragen de deelne-

mers naar hun diepste angst om actief 

te worden in tijden van verandering. Als 

antwoord verwacht ik (ik blíjf een inge-

nieur) de angst dat keuzen inhoudelijk 

fout of onwerkbaar blijken. De werkelijke 

antwoorden zijn anders. 

De deelnemers zeggen zonder uitzon-

dering bang te zijn voor eenzaamheid, 

de angst alleen te komen staan zodra je 

positie inneemt, verlaten door collega’s 

en vakgenoten, gewipt uit je sociale 

verbanden. 

Ik denk eraan als we onlangs in Limburg 

een avond de diepte opzoeken met een 

varkensman. Hij besloot het voor een 

deel van zijn bedrijf anders aan te pak-

ken. Met collega’s uit de buurt startte 

hij in afgeschreven stallen experimenten 

met andere rassen voor rechtstreekse 

levering aan restaurants. Het werd 

het Limburgs Kloostervarken, later 

LIVAR. Inmiddels zijn de tegenstem-

men verstomd maar op mijn vraag van 

wie hij aanvankelijk tegenstand kreeg 

antwoordde hij zonder aarzelen: ‘van 

collega’s…’. Zijn blik vernauwde even. 

‘... en van mijn váder, nou pfff..’. 

Word je actief in een tijd van oplopende 

spanningen omdat je begint te gelo-

ven in een nieuwe richting, dan kan de 

tegenstand dichtbij komen, persoonlijk 

doorwerken en elk ontkiemend plan lam 

leggen. 

Misschien ligt daar een van de sleutels 

die ik zoek. Al die transities die decen-

nialang worden uitgesteld of zelfs nooit 

worden ingezet met soms de implosie 

van een hele sector tot gevolg. Hoe 

voorkom je dat? Hoe blijf je als samenle-

ving die frustratie en schade vóór?

Het start, denk ik, bij de basisunit voor 

verandering – de willende mens. Homo 

Volens. De reflecterende mens. De 
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begrijpende mens. De ontwerpende 

mens. De mens in een sociaal netwerk. 

De mens achter de wetten. Achter de 

product-dienstsystemen. Achter de rou-

tines. Achter de data-analyses. Achter 

de infra. Achter belonings- en financie-

ringsconstructies, heldenverhalen en 

geschiedsinterpretaties. 

Transities gaan misschien wel meer over 

de sociologie van innovatie dan over 

een individu dat een maatschappelijk 

probleem wil oplossen. 

In de voorfase van een transitie schuilen 

vernieuwers bij elkaar. Vernieuwers uit 

alle hoeken van het systeem en daarbui-

ten. Ze klonteren. Ze proberen uit. Ze 

hebben hoop. Ze sluiten vriendschap-

pen. Zetten zich af. Krijgen aandacht van 

de pers. Failleren, hebben succes, reizen 

vaak licht maar zijn bijna allen onzeker. 

Ze overwinnen hun angst om alleen te 

komen staan blijkbaar. 

transities zonder 
eenzaamheid
In al die hoeken zitten nóg twee groe-

pen mensen. Zij die níet durven en zij 

die niet wíllen. Onder maatschappelijke 

druk optimaliseren ze hooguit, zetten ze 

hun laatste zeilen bij, maar het blijkt niet 

voldoende. Ook zíj voelen zich alleen. 

Kan transities zonder die eenzaamheid?

Hulpmiddelen om de niet-durvers 

te bereiken kwamen de voorgaande 

bladzijden aan bod: luisteren, in dialoog 

gaan, hun zorgen erkennen, oprecht 

nadenken welke van hun waarden 

behouden moeten blijven tijdens de 

transitie, tijd geven voor omschakeling, 

dat soort. 

Er blijft een categorie die nooit over-

gaat. Ze schakelt terug naar een niche-

positie als de rest van de samenleving 

overgaat op een nieuw spoor. Het is 

niet anders. Dat hoeft niet erg te zijn. 

Zorgvuldig omgaan met de boodschap 

van het waarom achter de transitie lijkt 

me genoeg.

Weet dat er op een hoger niveau, dat 

van maatschappelijke systemen – een 

analogie speelt. Een onderwerp is 

zelden geïsoleerd en kan zelden in zijn 

eentje in transitie gaan. Vaak moeten er 

in de voorfase eerst ruimte ontstaan in 

aanpalende systemen voor een sector 

zelf de lucht in kan. Dat kan gerust tien, 

vijftien jaar duren. Krakend en schurend 
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gaat het uiteindelijk, min of meer met 

elkaar, de bocht om, sommige systemen 

voorlopend en last hebbend van de 

achterblijvers en andersom. 

In elk geval ben jij dus niet de enige met 

angst eenzaamheid, waar je ook zit met 

je karakter en je netwerk. Help anderen 

zoals zij jou kunnen helpen. Weerbare 

mensen die begrijpen wat er speelt en 

wie zijzelf zijn. Wendbare organisaties 

die licht reizen. En vorderende net-

werken. Alles for the sake of a smooth 

transition. Veel succes samen.

Transitiefocus Rotterdam

Esther en Harry

Reflectie voorafgaand aan dialoogsessie in Reusel - De Mierden. Foto Transitiefocus



Met wie werkt 
Transitiefocus?

Transitiefocus werkte voor gemeenten als Den Bosch, West 

Betuwe, Boxtel, Leudal, Reusel - De Mierden en Rotterdam. 

Voor Provincies als Noord-Brabant en Drenthe. 

Voor Nationale Nederlanden en Rijks water staat. Voor minis-

teries als EZ, IenM en BZK. 

Voor privépersonen. Voor de Peterson Groep, Comité 

Graanhandelaren, IMW Tilburg, ZET, Agrifood Capital, Raad 

Gezondheid Noord-Brabant, Brabantse MilieuFederatie, 

Universiteit Tilburg, EUR/Transition Academy, SIOO en voor 

individuele bestuurders van ondernemingen. 

Transitiefocus staat als gastdocent in programma’s van SIOO 

en Transition Academy.
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