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Inleiding
• Transitiemanagement is ‘in’. In Vlaanderen en Nederland, 

maar ook internationaal, kent transitiemanagement een 
blitscarrière als één van de meest beloftevolle manieren om 
de overgang naar een meer duurzame samenleving te maken. 

• Noch het klassieke milieubeleid, noch de conventionele 
milieubeweging slagen erin de weg naar een meer duurzame 
samenleving te banen. 

• Transitiepleitbezorgers zetten allerhande processen en 
experimentele projecten op, op verschillende schaalniveaus, 
om complexe omwentelingen te analyseren en radicale 
transformaties te begeleiden op basis van multi-actor 
partnerschappen. 



Inleiding
• Diepe kloof tussen de radicale retoriek en de realiteit. 

• De sociale strijd en politieke organisatie die cruciaal zijn voor elke 
radicale maatschappelijke omwenteling voor “sociaal rechtvaardige 
transitie” dreigen op de achtergrond te komen. 

• Ontdaan van die sociale en politieke dimensies is 
transitiemanagement niet meer of niet minder dan een nieuwe 
hype in managementland: een afzetmarkt voor sommigen, maar 
betekenisloos voor de meesten.

• Transitie vertrekt vanuit een consensusverhaal dat gelokaliseerd is. 
En dat zonder dominante markttendenzen of staatsgestuurde
dynamieken als “de participatiesamenleving” mee te nemen. µ

• Een andere transitiepraktijk, die meer solidair en inclusief is, en 
sterker gepolitiseerd is mogelijk. 



De transitiecanon (transitie 1.0)



• Verschillende transitiekaders of-praktijken:

Concrete interventies vanuit ‘de directe actie’-
middens 

Burgerinitiatieven als ‘transition towns’

Transitiemanagement en systeeminnovatie die 
eerder in overheidsverband gangbaar zijn. 

De transitiecanon (transitie 1.0)



• Gedeelde radicale analyse: We gaan naar een samenleving die de 
‘peak oil’ bereikt heeft. Dat wil zeggen en dat de oliegerichte 
maatschappij en breder de grondstoffenverslindende levenswijze 
niet meer houdbaar zijn. 

We zitten met “persistente problemen”

• Nood aan brede maatschappelijke verandering of ‘transities’: 
concrete ingrepen voor de radicale omwenteling van 
maatschappelijke systemen (energie, afval, mobiliteit, zorg, 
gezondheid of regionale en stedelijke ontwikkeling…), waarvoor 
een nieuwe manier van kijken en handelen nodig is. 

Business As Usual niet genoeg!

• De handvaten daarvoor zijn transitiemanagement en concrete 
transitieprojecten

Basis = “samenwerking”: allemaal aan hetzelfde touw 
trekken.

De transitiecanon (transitie 1.0)
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Rotmans, Kemp, van Asselt (2001)



A transition is the result of many changes and not a deterministic process (source: 

Butter et al., 2002)



• Samenwerking noodzakelijk op meerdere schaalniveaus

• multi-actor beleid op multi-level (micro-niches, meso-regime, macro-landschap)

De transitiecanon (transitie 1.0)



“…we are facing persistent societal problems of such complexity, 
that we cannot easily solve them by means of traditional 
approaches. In areas like energy, mobility (…) sustainability can 
not be delivered by top-down approaches or bottom-up 
innovation and liberalization strategies only. 

For this, governance approaches are needed that are able to 
take into account a very long time horizon, a multitude of actors 
with different perspectives, different levels of scale and 
uncertain future development. 

By taking societal complexity as point of departure, transition 
management offers an integrative framework to combine and 
integrate regular and innovative approaches and instruments for 
social innovation towards sustainability.” (Derk Loorbach, 2007)

De transitiecanon (transitie 1.0)



Nog enkele kenmerken:

• Gedragspsychologie en evolutionaire biologie centrale plaats in 
als verklaringsmodel voor menselijk handelen. 

• Selectieve coalitieopbouw via sociale strijd vervangen door 
multistakeholder-samenwerking, en het ontwikkelen van 
positieve alternatieven (een ‘enthousiasmerend kader’) wordt 
verkozen op kritische systeemanalyse (met ideologische, machts-
en belangenverschillen). In de praktijk van transitiedenken en -
handelen wordt “designing change” het devies, zoals er naar 
wordt verwezen in een brochure over “sociale marketing voor 
duurzaamheidstransities”. 

• Gedeelde consensuspositie: “de niet-onderhandelbare basis 
voor ontwikkeling”

De transitiecanon (transitie 1.0)



“Transition towns”, gesticht in 2005 
in Totnes, Devon, door Rob Hopkins 
en Naresh Giangrande

burgergericht met vooral actieve 
grassrootsactoren die autonoom 
alternatieve praktijken uitbouwen 

basis is een 12-stappen methode 
volgens handboek

Gericht op samenwerking met 
“iedereen” (geen referentie naar 
macht noch bredere politieke 
economie)

De transitiecanon (transitie 1.0)



‘De gemeenschap’ moet het 
doen! 

Zoals Ben Brangwyn, een van de 
stichters van het Transition 
Network stelt: 'If we wait for 
governments, it'll be too late; if 
we act as individuals, it'll be too 
little; but if we act as 
communities, maybe it'll be 
enough.' 

Wat met verhouding tot afbouw
welvaartstaat en
“participatiemaatschappij”?

De transitiecanon (transitie 1.0)



2. Enkele hardnekkige problemen

“De niet-
onderhandel-
bare basis voor 
ontwikkeling”



Enkele hardnekkige problemen

Het leidt geen twijfel dat er bio-fysische grenzen zijn aan het 
Eco-systeem Aarde. Hangt dé facto samen met ongelijke 
machtsposities en ongelijke sociale relaties. 

Hoe hangt de analyse samen met andere thema’s? Is het niet 
denkbaar dat het bijvoorbeeld voor mensen in armoede even 
‘niet-onderhandelbaar’ is dat het verminderen van armoede en 
sociale uitsluiting hét strijdpunt voor de toekomst moet zijn? 

Uit de grootschalige studie van Richard Wilckinson (the spirit 
level) leiden we alvast af dat de dimensie sociale ongelijkheid 
een cruciale verklarende factor is voor het welbevinden van 
samenlevingen. 



Enkele hardnekkige problemen
Een tweede probleem: Naïeve governance-aanpak 
arbitraire samenstelling van transitie-arena’s:

• ‘innovatieve ondernemers’, ‘vernieuwingsgezinde koplopers’, 
‘friskijkers’ en ‘beleidsmakers (mét invloed!)’ die worden 
opgeroepen om rond de tafel te gaan zitten als 
‘vernieuwingsnetwerk’ of ‘transitiearena’ om een Leitbild uit te 
denken waar we dan vervolgens met zijn allen voor moeten gaan. 
En dat enthousiasmerend Leitbild moet vervolgens leiden tot 
gedragsverandering. 

• Op die manier ligt transitiemanagement volledig in de lijn van de 
recente evolutie naar governance en multi-
stakeholderssamenwerking dat machtsonevenwichten onder de 
mat veegt op basis van assumpties over rationele evenwichten 
behaald door “samenwerking”



Enkele hardnekkige problemen

Een derde probleem: de ‘schaal’ 

De radicale uitgangspunten van de transitiebeweging brengen ons 
tot het probleem dat transitie ofwel systemisch is ofwel geheel 
niet is. 

De praktijk van transitie-initiatieven zien we ofwel initiatieven die 
(a) deelsystemen willen veranderen, bvb de cultuursector met eco-
cultuur infuseren, ofwel (b) lokale inspanningen die ook weer 
onvoldoende ingrijpen op het meso- en macrosysteem. 

Probleem van depolitisering op basis van de aanvankelijke ‘niet 
negotieerbare basis’ en de consensusaanpak (governance), leidt 
minstens gedeeltelijk tot het ontwijken van politiek-strategische 
uitdagingen verbonden met de complexe meerschaligheid van 
zowel systeemkritiek. 



Enkele hardnekkige problemen

Voorbeeld 1: Het Vlaanderen in Actie (VIA)plan:

Alhoewel de analyse radicaal is, en de doelstellingen steeds 
streven naar omwentelingen, worden alle radicale kantjes van 
deze initiatieven eraf geveild door de concrete aanpak. 

Het VIA plan onder Minister-President Peeters en de Vlaamse 
regering tonen de praktijk van ’transitie’. Ieder vindt wat wils in 
dit plan wat meteen het oncoherente denkkader illustreert. Het 
is sociaal maar zet in op hardere activering en zet in op allerlei 
aanbodsgerichte strategieën. Het wil duurzaam zijn, maar er 
wordt zwaar ingezet op logistiek, beton, en concurrentie? 



Enkele hardnekkige problemen
Voorbeeld 2: De transitiearena “Gentse klimaatcoalitie”

• In de transitiearena van het klimaatverbond zaten bijvoorbeeld ook 
mensen van “Coca Cola” in Gent. Wanneer er werd gepraat over het 
sociale en de ongelijke verdeling van macht en middelen, stelde het 
bedrijf letterlijk de vraag of men het zou hebben over klimaatneutraliteit 
of sociale problemen de agenda zouden bepalen? 

• De klimaattransitienota spreekt vooral over “blue economy”, ecologische 
economie binnen de grenzen van de dominante markteconomie. 

• Er zijn nog wat bedenkelijke partners in de Gentse klimaatcoalitie die deze 
strategie aanhangen. Één daarvan is bouwbedrijf Bostoen, die zichzelf 
promoot als een duurzaam bouwbedrijf, gericht op zoveel mogelijk 
“passief woningenbouw”. 

• En om die stad mee te verkopen aan externe bezoekers en investeerders, 
zo stelt de klimaatcoalitie in transitiepad 20: “De Gentenaar wordt pr-
mens voor de stad”. 



Enkele hardnekkige problemen
Transition towns: naïeve benadering van “gemeenschap”

Er is doorheen tijd en ruimte iets veranderd aan dat idee van ‘gemeenschap’. 
Waren praktijken en denkkaders over ‘community development action ’ nog erg 
radicaal, dwars en politiserend in de jaren ’50 tot ’70 dan lijkt het alsof die 
radicale gemeenschapsactie tegenwoordig inspeelt op trends van neoliberale 
zelfhulp, zelfvoorziening en concepten van veerkracht.

De terugtrekkende overheid laat wel tegen de achtergrond van neoliberale 
globalisering, het reguleren van de toekomst en ontwikkelingskansen vooral aan 
burgers zelf over. 

In de reportage “off the grid” op de Nederlandse TV kun je zien hoe neo-
conservatieve bewegingen en republikeinen in verschillende staten in Verenigde 
Staten hun enthousiasme de vrije loop laten wanneer ze spreken over 
“zelfvoorziening” ver weg van de bureaucratische staat. Hun toekomst is nu 
eindelijk in private handen, weg van de bureaucratische staat, en als dusdanig 
eindelijk ontdaan van “politiek” . 



Transitie 2.0: 
De transitiearena van het middenveld

• Koppeling van de ecologische en 
sociale kwestie

• Rechtvaardige transitie op basis 
van gedeeld enthousiasmerend 
Leitbild over “just transition”

• Transitienetwerk van het 
Middenveld sinds mei 2010

• Overkomt “de transitieparadox”



Transitie 2.0
De transitiearena van het middenveld

Wat bijvoorbeeld met de dubbele agenda van enkele leden van de transitiearena 
middenveld, waarbij ze zich ‘radicaal’ inschakelen in deze kritische 
middenveldarena, maar tegelijkertijd zonder dralen het VIA Pact van Minister-
President Peeters ondertekenen? 

Of nog andere leden zoals de koepel van christelijke werknemersverenigingen 
(ACW- Beweging.net), die deelachtig was aan het neoliberale bankenschandaal. 
Hun coöperatieve arm (Groep ARCO/ARCOPAR) zat vervlochten als één van de 
grootste aandeelhouders (14%) met DEXIA Bank (Nu Belfius). 

Transitiefestival dat in de Gentse Vooruit : 
Daar vond een hele reeks lezingen en workshops plaats, waar de groene en 
sociale dimensie soms apart en soms samen werden gethematiseerd. Tekenend is 
vooral dat slechts één workshop op het hele festival expliciet thematiseerde hoe 
kansengroepen structureel betrokken kunnen worden in de transitie-
inspanningen. 



Transitie 3.0: 
politiserende transitie in de marges

We zien dat meer politieke transitiepraktijken ontstaan op twee 
niveaus: 

• Directe sociale strijd en gepolitiseerde collectieve actievormen

• Alternatieve methodes van collectieve actie van onderuit voor 
kwetsbare groepen die niet eenvoudigweg via de traditionele 
collectieve actiemodellen (sociale strijd) worden bereikt. 

Deze laatste groep initiatieven bevinden zich eerder in de marge 
zitten van de transitiebeweging, en zijn vaak niet als dusdanig 
gekend: inhoudelijk, strategisch én ruimtelijk (op de zolder van de 
Vooruit in de kleinste zaal) worden ze in een hoekje geduwd. 



Transitie 3.0
Politiserende transitiepraktijken in de 
marge
Enkele Gentse transitiepraktijken: 

Ze bevatten kiemen om van onderuit nieuwe praktijken op te 
zetten, die een middel vormen voor groepen om sociaal-
ecologische verandering te bereiken. 

Ergens sluiten ze daardoor aan bij het initiële doel van Community 
Development Action (CDA), zoals ooit geformuleerd en 
gepraktiseerd door de civil rights movement in de VS, en later in 
voege trad in de jaren ’60 tot ’80 in Vlaanderen doorheen een 
amalgaam van opbouwwerkpraktijken



Transitie 3.0
Politiserende transitie in de marge

VZW JONG  en zijn  stadstuintjes :



• Onlangs won het project “Laten we samen wortels plukken!“ de CERA 
prijs voor het jeugdwelzijnswerk. 

Vzw Jong hoopt dat de kinderen in armoede met deze aanpak de wijk 
waar ze wonen ook gaan zien als een omgeving die volop kansen en 
mogelijkheden biedt. Te vaak is er alleen aandacht voor negatieve 
aspecten als een dichte bevolking of overlast. 
Jongeren in armoede, wonend in de 19de eeuwsegordelwijken worden 
toenemend geconfronteerd met GAS boetes die hen disciplineren, en hun 
gedrag als onwenselijk bestempelen. 

De tuintjes worden nieuwe knooppunten van ontmoeting in de buurt, 
waar verschillende sociale relaties zich vervlechten tussen diverse 
bevolkingsgroepen die erg gescheiden leven. 

Maar het project komt ook tegemoet aan concrete noden, omdat het 
kinderen in armoede in aanraking brengt met gezonde voeding, en 
de onrechtvaardigheid van de manier waarop aan prijsbepaling en 
selectieve distributie wordt gedaan(verwijzing voedselsoevereniteit)



Transitie 3.0:
Politieke transitie in de marge

De sociaal-artistieke organisatie ROCSA : ecologische projecten aan Loods 21 op de 
Muide



• De Parijse kunstenaar Nicolas Milhé ontwierp een landmark en 
ontmoetingsplaats (De Piramide als tijdelijke invulling) voor het terrein 
van Loods 21 in de Gentse Muide. 

• De Raket (een speelplek voor jongeren) werd recentelijk in 
samenwerking met enkele buurtbewoners gerealiseerd onder leiding 
van designer Bart Baccarne. Ook Lorenzo van Loon is gestart met het 
sprokkelen van verhalen van buurtbewoners rond de nostalgische 
functie van de loodsen, de huidige toestand van het terrein en hun 
dromen voor de toekomst. Deze getuigenissen worden gekoppeld  aan 
de plannen van de projectontwikkelaars en de stad Gent.

• Sociaal-artistiek proces opgezet via een gemeenschappelijke tuin (jardin
partagé) die wordt aangelegd. Na het kweken van groenten met 
buurtbewoners  en klankkunstenaars wordt er immers een ‘vegetable
orchestra’ opgericht en een muzikale performance gerealiseerd met de 
buurt. 

• Inbreken in dominante beeldvorming over kunst/creatie en verhaal van 
onderuit



Transitie 3.0
Politieke transitie in de marge

• De stadstuintjes van Samenlevingsopbouw Gent VZW (Rabot)



• De doelstelling van Samenlevingsopbouw met deze 
ecologische projecten is basiswerkingen op te zetten, die 
de collectieve stem van bewoners meenemen in 
toekomstige sociaal-ruimtelijke veranderingen. 

• “Om met kwetsbare groepen in achtergestelde buurten aan 
de slag te kunnen en te blijven is investeren in 
laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten een dwingende 
voorwaarde. Aangezien er op het terrein vaak een gebrek is 
aan laagdrempelige basiswerkingen voor kwetsbare 
groepen, zal Samenlevingsopbouw Gent ook hierin blijven 
investeren. Vanuit de basiswerkingen willen we de sociale 
en fysieke leefbaarheid van een aantal (deel)buurten mee 
vorm geven.” 

• Samenwerking als het kan, conflict & kritiek als het moet!



Transitiepraktijken & 
nieuwe burgerinitiatieven
Sterke toename van 
burgerinitiatieven: 
Pre-figuratieve politiek. 
Praktische insteek om « hier 
en nu » aan een andere
samenleving te bouwen, 
gebaseerd op « autonomie »



Opschaling en netwerken
Er zijn heel wat voorbeelden te vinden van sociaal-ecologische
transitiepraktijken die inclusief zijn én machtsverhoudingen trachten te 
keren. (Zie Tine De Moor: Verwijzing naar coöperatieven van 19de eeuw & 
brede solidariteit)

In sommige transitiepraktijken zet men letterlijk in op de sociale dimensie
van transitie, vertrekkend vanuit noden: repaircafees, stadslandbouw, …

• Sociale dimensie integreren geeft meer solidaire transitiepraktijk. 
Maar micro-praktijken blijven kwetsbaar op zichzelf. 

• Men expliciteert soms te weinig de politieke doelstellingen. Politisering
blijft hangen «in » de praktijk. 

• Men organiseert zich niet in netwerken: netwerk van praktijken-
Platform

• Men organiseert zich enkel « lokaal »: Geen opschaling



Conclusie in enkele vragen
Is er transitie mogelijk zonder de politieke-economie achter 
het systeem te benoemen en aan te pakken? 
(neoliberalisme en staatsafbouw)

Is er een transitie mogelijk zonder vanuit een collectieve 
praktijk, met afgebakende coalities een andere samenleving 
op microschaal op te bouwen? (collectieve actiedimensie)

Kan je tot radicale verandering komen zonder kwestbare
groepen die meest getroffen worden, mee te nemen? 
(participatie en inclusieve dimensie)

Is er transitie mogelijk zonder conflict en sociale strijd (of 
zonder revolutie)? 


