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DRIFT 

• Actieonderzoeksinstituut aan de EUR met 20 

mensen 

 

• Transdisciplinair: denken vanuit doen en doen 

vanuit denken 

 

• Theorie van transities en transitiesturing 

– Patronen en mechanismen van complexe verandering 

– Lokaal, stedelijk, regionaal, sectoraal, nationaal, 

internationaal, mondiaal 
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DEEL I 

TRANSITIES EN TRANSITIEMANAGEMENT 
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Wat is een transitie? 

Take off   

Voorontwikkeling 

Stabilisatie  

Tijd  

Indicator voor maatsch. 

verandering 

Versnelling  

Rotmans et al, 2000 
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Multi-level bril 
Macro-level 
autonome trends, paradigma's, 

langzame verandering 

Meso-level  

regime: dominante structuren, 

culturen en werkwijzen 

Micro-level         
Snelle verandering: innovatieve 

ideeën, projecten, technologie, 

niche actoren 

Geels and Kemp, 2001 
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Wat is transitiemanagement? 

• Richtinggeven en versnellen transities 

 

• Creëren van nieuwe ruimte en netwerken 

 

• Schakelen tussen lange en korte termijn 

 

• Sturen van anders denken, organiseren en 
doen 
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Hoe ga je om met transities? 

• Integraal systeemdenken  

• Lange termijn richtinggevend voor korte termijn 

• Rekening houden met onzekerheden (toekomst) 

• Flexibele en aanpasbare doelen  

• Koppeling inhoud en proces  

• Ruimte creëren voor alternatieven  

• Combinatie van beïnvloeding en zelforganisatie 

• Nadruk op innoveren, experimenteren en leren 

• Selectieve participatie 
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Sturingsraamwerk 

Evaluatie, 

monitoring, 

adaptatie & 

(sociaal) leren 

 

Ontwikkeling 

transitie-

agenda & 

transitiepaden, 

ontwikkeling 

coalities 

Opzetten & uitvoeren van 

transitie-experimenten & 

mobiliseren van netwerken 

 

Probleemstructurering & 

visievorming, opzetten 

transitiearena  

Strategisch 

(cultuur  

gericht) 

 
Tactisch 

(structuur  

gericht) 
 

 
Operationeel 

(werkwijze  

gericht) 
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samenleving 

Transitie Arena Reguliere beleidsarena 

- Korte termijn 

- Peloton    

- incrementele verbeteringen   

- Probleem- en doelgericht    

- Lange termijn 

- Koplopers  

- Systeeminnovatie 

- Probleem- en doelzoekend 

De Transitiearena: 
experimenteerruimte 



DEEL II 

WAT BETEKENT DIT TRANSITIEVERHAAL 

VOOR ROTTERDAMS BELEID? 
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Huidige ontwikkelingen (landschap) 

• Mondiale crises (economisch, bestuurlijk, energie, 

grondstoffen, …) 
 

• Terugtredende verzorgingsstaat 
 

• Lokale structuren uit +/- de jaren zeventig staan onder 

druk (deelgemeente, welzijnswerk, openbare 

voorzieningen, bewonersorganisaties, etc.)  
 

• Top-down werkwijzen staan onder druk (bv. 

grootschalige sociaal-fysieke investeringen door stad en 

woningcorporaties) 



Rotterdams regime? 

• Werkingsprincipes ineffectief (aanbodsgericht, risicomijdend, 
afrekenbaarheid, controle, korte termijn) 

 

• Jaren van SMART (sociaal) beleid met beperkte impact 

 

• Grote belangen bij in stand houden problemen 

 

• Overheid is een loket; niet (dwingend) aanwezig en ‘faciliterend’ 
afwachten 

 

• Grote kloof tussen beleidsrealiteit en maatschappelijke ervaring  

 

• Iedereen stuurt maar niemand beslist (projectencarrousel en 

mensencarrousel) 

 

 Vanuit bestaande context komen we vaak niet verder dan 
incrementele verandering 



Persistente problematiek (regime) 

• ‘Grootste achterstandsgebied van Nederland’ 

 

• Cultiveren van passiviteit en afhankelijkheid 

 

• Schooluitval, armoede en werkeloosheid enorm 

 

• Crisis die leidt tot behoudzucht, bezuinigen en machtsstrijd 

 

• Wispelturigheid door discussies over ‘nieuwe stijlen’: 

– Welzijn Nieuwe Stijl 

– Gebiedsgericht, vraaggericht, integraal en lokaal 

– Actief burgerschap, burgerkracht, zelfredzaamheid 

– Zelforganisatie 



Fundamentele transitieopgave 

• Nieuwe oplossingen voorkomen problemen, maar 
botsen met bestaande belangen 

 

• Er is niet een model, maar iedereen moet het zelf, 
samen, uitvinden 

 

• Veel mensen missen kennis, netwerk en competentie 

 

• In de transitie ontstaan grote onzekerheden en 
chaotische situaties 

 

 Effectieve zelforganisatie vereist slimme sturing! 



DEEL III 

VEERKRACHT CARNISSE 
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Veerkracht Carnisse 

BUREAU 
FRONTLIJN 

SCHOOL 

THUIS 

BUITEN 

WIJK 



School 

• Drie basisscholen 

• Fysieke Integriteit (interculturaliteit, 
vakmanschap, duurzaamheid en integraliteit) 

• Eco3 (fysiek, sociaal en mentaal): 
– Filosofie 

– Judo 

– Koken 

– Tuinieren op educatieve tuin 

– Vakschool en techniekles 

– Huiswerkklassen  

– Excursies en bliksemstages 



Thuis 

• Ondersteuning bij multi-probleem gezinnen 
en begeleiding ouders bij opvoeding 

• Werving via scholen en vanuit wijkteam zorg 
(samenwerking GGZ, CJG, etc.) 

• Drie programma´s 
– Oudercoaching pedagogisch (Samen Leren) 

– Oudercoaching maatschappelijk (WIN) 

– Kindercoaching (Amigo’s) 

BUREAU 
FRONTLIJN 



Buiten 

• Spontane en georganiseerde 
maatschappelijke participatie in de 
buitenruimte 

• Tuinman/-vrouw in de wijk 

• In Carnisse: 
– Tuinieren op de Tennisclub Z´67 

– Educatieve tuin 

– Geveltuinen 

– Klusdagen 

– Vakantieactiviteiten 

 



Wijk 

• Wijkarena  
– Participatietraject gericht op toekomstvisie, innovatie en 

emancipatie 

– Bloeiend Carnisse 

• Transitie experimenten (al lerend doen) 
– Zelfbeheer buurtcentrum Arend & Zeemeeuw 

– Ruildienst? 

– Lokaal bouwcoöperatief? 

• Monitoring 
– Wat is de ‘maatschappelijke meerwaarde’ 

– Wetenschappelijke reflectie: denken  
vanuit doen 

– Methodeontwikkeling 



Veerkracht-principes 

• Veerkracht stimuleren, door het zelfredzaam 
vermogen van mensen te versterken en te benutten 

 

• Vanuit de mens of plek ontwikkelen 

 

• Organisch ontwikkelen vanuit rizoom(denken) 

 

• Zoeken naar verbindingen en samenwerking op 
meerdere niveaus 

 

• Balans tussen interventie en zelforganisatie 
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Impressies van Carnisse 



23 

Impressies van Carnisse  



Kenmerk Carnisse Rotterdam 

Aantal inwoners (2012) 10.878 616.456 

Percentage bevolking jonger dan 14 jaar (2011) 15,9% 16,5% 

Percentage ‘allochtonen’ (2011) 58% 48% 

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (per 

jaar) (2009) 

€ 23.700 € 29.400 

Percentage huishoudens met uitkering (2012) 5,1% 6,2% 

Aantal woningen (2010) 5.927 289.779 

Percentage koopwoningen (2012) 46,9% 34% 

Percentage particulier bezit (2012) 87% 53,7% 

Gemiddelde WOZ-waarde huur- en koopwoningen (2010) € 96.788 € 112.169 

Percentage dat minder dan vijf jaar op een adres 

verblijft (2011) 

59,6% 45,5% 

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen (2010) 35,4% 47,5% 

Veiligheidsindex (2011) 5,5 7,5 

Sociale index (2012) 4,6 5,5 

Kerncijfers Carnisse 



Dutch Research Institute For Transitions  

Historische schets 



• Herkenning landschapsdynamiek 

– Bezuinigingen en crises 

– Terugtredende verzorgingsstaat 

– Reorganisaties en faillesementen 

– Discussies over ‘nieuwe stijlen’ 

– Ontmanteling oude structuren 

– Persistente problematiek 

 

• Herkenning regime-dynamiek: 

– Vanuit praktijken binnen Veerkracht  

zien we dezelfde regime-dynamiek 

als eerder geschetst 

– Vooral in verantwoording wordt dit 

duidelijk: regime en niches zijn 

gestoeld op andere principes 

– Visieloos (bv. bewonersbijeenkomst 

NPRZ, deelgemeente en 

bewonersorganisatie) 

Zelfde lock-in dynamiek 



De DIM-boom 



Wijkarena: Bloeiend Carnisse 

“DE BUURT ZIJN WIJ & WIJ ZIJN DE BUURT” 

 

1. … NAAR MET ELKAAR SAMENLEVEN 

2. … NAAR EEN GROENE DUURZAME OASE 

3. … NAAR WOONDIVERSITEIT 

4. … NAAR EEN LOKALE SOCIALE ECONOMIE 

5. … NAAR PLEKKEN VOOR IEDEREEN 

6. … NAAR SAMENWERKEN AAN BLOEI 

 



Transitie-experiment:  
Arend & Zeemeeuw 

• Kan AZ ook een symbool worden voor een 

toekomstig Carnisse? 

• Experimenteren met zelfbeheer en nieuwe 

rollen 

 

 

 

 



AZ als symbool 

• Juridisch bestaat het gebouw niet (erfenis ‘Rotterdamse 
constructie’) 
 

• Niemand neemt verantwoordelijkheid of beslist 
 

• De ‘faciliterende’ overheid 
 

• Bureaucratie 
 

• Failliete welzijnsorganisaties 
 

• Woningcorporatie is absent 
 

• Opening voor bewoners om gebouw in zelfbeheer te nemen 



Huidige rollen bij AZ 
• Gemeente 

– Grond is te huren voor standaardbedrag (incl. “opstal”) 

– Gebouw is niet van ons (of toch wel?) 

 

• Welzijnsorganisaties 
– Charlois Welzijn failliet per januari 2012 (vorige juridisch eigenaar van 

AZ) 

– De Hefgroep (SWGR/SMOOR/SVEOR/BSO-Zuid/Jeugd op Zuid) ‘huurt’ 
nog ruimtes via ondoorgrondelijke constructie. Is onbetrouwbare 
partner ivm fusies, reorganisaties, e.d.  

– Stichting DOCK zoekt aansluiting, maar is nog lastig wegens 
‘productafspraken’ en bezuinigingen 

 

• Bewoners 
– Veel energie en bereidheid  

– Handtekeningenactie, business plan, financiële overzichten 

– Vier subgroepen die werken aan verschillende onderdelen 

– Doel is om buurtcentrum per 1 januari te heropenen in vorm van 
zelfbeheer 



Faciliterende overheid? 

• Deelgemeente  

– Van: er is wat mogelijk als er een “goed plan komt 

vanuit de wijk“ 

– Naar: boos, want het is “actievoeren tegen 

deelgemeente” (wegens bv. handtekeningenactie) 

– Naar: gematigd positief, maar/als… (afwachtende 

houding) 

– Naar: komt er nog wat van? Leeft het wel in de wijk? 

We willen “spandoeken” zien? 

– Tegenstrijdige geluiden met één constant geluid: er 

is geen geld (ook al wordt daar niet om gevraagd) 
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DEEL IV 

TOT SLOT 
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Noodzakelijke transities 

• Gemeenschapstransitie: 

– Ontwikkelen zelforganiserend vermogen 

– Paradigmaomslag naar zelfbewustzijn en onafhankelijkheid 

 

• Maatschappelijke transitie: 

– Naar opbouw van competenties en overdracht 

– Focus op creëren maatschappelijke waarde en probleemafname 

 

• Beleidstransitie: 

– Participatie van beleidsmakers in samenleving 

– Naar integrale samenwerking en uitvoering 



• Beleidsparticipatie: deelnemer en facilitator 
maatschappelijke zelforganisatie 

 

• Direct en duidelijk: in de samenleving aanwezig om 
problemen direct aan te pakken 

 

• Richtinggevend: stellen van duidelijke transitiedoelen 
en geven van tijd en ruimte voor transitie 

 

• Institutioneel vernieuwend: gericht op het structureel 
hervormen van economische, juridische en 
institutionele structuren 

Nieuwe beleidsprincipes 



Valkuilen 

• Wijziging deelgemeentestelsel? 

• Faciliterende overheid? 

• Façades van de ‘Nieuwe Stijl’, oude wijn 

in nieuwe zakken 

• Lapwerk-symptoombestrijding 

• Van 30 hulpverleners en professionals 

naar 10 wijkteams 

 

 

 



Aan de slag in transitie! 

• Er is momentum 

– Opheffen deelgemeentes, Economische crisis, NPRZ 

 

• Nieuwe sturingsvisie: organisch ontwikkelen 

– Top-down en bottom-up, directe sturing en zelforganisatie 

 

• Nieuwe sturingspraktijken: sociaal-cultiveren 

– Koplopers binnen overheid, nieuwe netwerken 

 

• Sociale duurzaamheid? 
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Voor meer informatie en EHBT: 
loorbach@drift.eur.nl/vansteenbergen@drift.eur.nl 

www.drift.eur.nl 

www.ksinetwork.org 

www.twitter.com/drk75 


