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Voorwoord

Gemeenten zijn volop bezig met het vormgeven van de verande-

ringen in het sociaal domein. De drie decentralisaties (3 D’s) leiden 

tot nieuwe verhoudingen tussen gemeenten en burgers en tussen 

overheden onderling. Ook is er de noodzaak veel werkzaamheden 

slimmer en efficiënter vorm te geven. 

Door deze ontwikkelingen hebben gemeenten behoefte aan 

professionele medewerkers, die geëquipeerd zijn om vorm te geven 

aan de veranderingen. Aanpassingsvermogen door leervermogen 

heeft binnen gemeenten duidelijk strategische prioriteit. Binnen 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  nemen gemeenten  

samen verantwoordelijkheid om elkaar te versterken, ontzorgen 

en bekwamen. Gezamenlijk met het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Dutch Research Institute 

for Transitions (DRIFT) organiseerde de VNG daarom de Masterclass 

Transitiemanagement in het Sociaal Domein. 

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van de processen die 

bij grote maatschappelijke veranderingen spelen, zowel vanuit de 

theorie als de praktijk van transities. Ook reflecteert DRIFT op de 

ervaringen van de deelnemers van de eerste masterclass. Hier-

mee ontsluiten we kennis voor iedereen die betrokken is bij het 

sociaal domein en die geïnteresseerd is in het bredere perspectief.           

Wat gebeurt er bij dergelijke grote veranderingen en wat kun je als 

overheid wel en niet (be)sturen? 

In de masterclass combineren we ervaringen van deelnemers in 

de dagelijkse praktijk met theoretische kennis. Dit bood deelne-

mers aan de eerste editie van de masterclass meer diepgang in de 

leerervaring en werkte inspirerend. Soms bracht het hen tot andere 

acties. Soms stelde het hen gerust. Uit de kring van deelnemers 

ontstond ook een netwerk: deelnemers blijven elkaar raadplegen 

en inspireren. Vanwege het succes van de masterclass organiseren 

we een tweede editie. 

Er is per definitie niet één recept voor transitie. Transitiemanage-

ment is een kunst en een kunde.  Het gaat erom innovatief om te 

kunnen gaan met technieken en in te kunnen spelen op omstan-

digheden. Gebruik de ervaringen en leerpunten van de deelnemers 

en docenten van de masterclass in deze publicatie dan ook naar 

eigen inzicht in de eigen ‘transitiekeuken’. 

Jantine Kriens

Voorzitter Directieraad VNG 
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In de Masterclass Transitiemanagement in het Sociaal Domein hebben de deelnemers gewerkt aan eigen casussen. Deze 

publicatie is opgebouwd rond een synthese van de inzichten van deze casussen en bestaat uit drie delen:  

Deel 1: ‘De basisbenodigdheden’

Een korte inleiding in het transitieperspectief en de principes van transitiemanagement, op basis van de inzichten uit de 

transitiewetenschap en de kennis van DRIFT. 

Deel 2: ‘Een kijkje in de keuken’

De inzichten die deelnemers via het werken aan hun casus hebben verkregen. 

Deel 3: ‘Masters aan het woord ’

Een reflectie op de bevindingen van de deelnemers door de DRIFT docenten. 

De Masterclass Transitiemanagement in het Sociaal Domein laat leidinggevenden bij gemeenten al doende leren onder begeleiding van 

wetenschappelijk experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van transities in het sociale domein.

Opzet masterclass

De masterclass bestaat uit zes georganiseerde leerdagen verspreid over een aantal maanden en één terugkomdag. Via interactieve colleges 

maken deelnemers kennis met actuele inzichten uit de transitiewetenschap1, toegespitst op de veranderopgave in het sociale domein. 

Daarnaast leren zij van geslaagde praktijkvoorbeelden op andere plekken en in andere domeinen. Tussendoor en tijdens de leerdagen pas-

sen deelnemers de theorie toe op hun eigen casus, context en organisatie en ontvangen ze constructief kritische feedback van docenten, 

individuele begeleiders en andere deelnemers. Deelnemers worden ook uitgedaagd samenwerkingsverbanden te verdiepen en te verbre-

den door een tussentijdse opdracht en door regelmatig bijeen te komen met een sparringpartner binnen de eigen organisatie. 

Thema’s colleges

1. Transitie denken: wetenschap - praktijk  (Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans)

2. Transitiemanagement in het Sociale Domein (Prof. Dr.  Derk Loorbach, Frank van Steenbergen, Msc)

3. Projecten verdiepen, verbreden en opschalen & transitiemanagement in de zorg (Ir. R. van Raak, dr. Suzanne van den Bosch)

4. Samenwerking & scenario’s (Ir. Pepik Henneman, Ir. Jord Neuteboom)

5. Machtsrelaties / legitimiteit in transities (Prof. Dr. John Grin, Dr. Flor Avelino)

6. Monitoring, evaluatie en kennisbenutting (Dr. Flor Avelino, Julia Wittmayer. Msc)

1 Transitiewetenschap is ontstaan in Nederland in het kader van het onderzoeksprogramma KSI (zie: www.ksinetwork.nl) en is in het 

afgelopen decennium uitgegroeid tot een gerenommeerd internationaal wetenschapsveld (zie: www.transitionsnetwork.org). DRIFT staat 

internationaal bekend om haar unieke focus op transitiemanagement, een aanpak waarbij wetenschappelijke inzichten over transities via 

toegepast actie-onderzoek worden vertaald in praktische handvatten en sturingsinstrumenten.

Inleiding: Masterclass transitiemanagement in 
het sociale domein

Opbouw publicatie
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Tijdens de masterclass werkte elke deelnemer aan een casus. Deze casus vormde een serieuze oefening voor de deelnemer in het vertalen 

van de theoretische inzichten naar zijn of haar dagelijkse praktijk. Gedurende de masterclass kregen deelnemers feedback op hun casus.

Casusopdracht van de deelnemers

1.  Afbakening Maatschappelijk systeem 

Hierbij werden deelnemers gevraagd zowel een geografische (bv. stad, regio) als functionele (bv. zorg, welzijn) afbakening te maken van 

het maatschappelijke systeem dat hun casus wil veranderen. 

2. Multi-level dynamiek

Hierbij ging het om het benoemen van: 1. relevante macro-trends (‘het landschap’), 2. de kenmerken van de dominante cultuur, struc-

tuur en manier van organiseren (‘het regime’), en 3. een aantal voorbeelden van opkomende alternatieven (‘niches’). 

3. Transitie-uitdaging: transitie van wat naar wat? 

Hier hebben deelnemers de transitie van de huidige situatie naar de nieuwe, gewenste situatie gekarakteriseerd door kenmerken in te 

vullen in de vorm: ‘van … , naar…’.  

4. Overzicht van koplopers en kantelaars

Een lijst van mogelijke koplopers en kantelaars met voor iedere persoon de reden waarom hij/zij een koploper of kantelaar is. 

5. Tenslotte kregen deelnemers de opdracht in te gaan op de vraag: ‘Waarom en hoe transitie-management en wat is jouw rol daarin?’. 

Samenwerking BZK, VNG en DRIFT

De Masterclass Transitiemanagement in het Sociale Domein is het resultaat van een samenwerking tussen het programma ‘Beter Werken 

in het Openbaar Bestuur’ (BWOB) van het ministerie van BZK, de VNG, DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de aan DRIFT verbonden 

Transition Academy1  en wordt aangeboden via de VNG Academie. 

1 De Transition Academy biedt professionele training, (post-) academisch onderwijs en innovatieve leertrajecten over transities.

Aan de eerste editie van deze masterclass - van februari tot en met juni 2014 – hebben 18 managers van gemeenten deelgenomen. 

Deelnemers eerste editie Masterclass Transitiemanagement in Sociaal Domein 

• Gemeente Ooststellingwerf  - Liesbeth van der Waaij, 

• Gemeente Ermelo - Danielle Rap, 

• Gemeente Eindhoven - Hanneke Hartman-van Grinsven, 

• Gemeente Bunschoten - Igor Osinga, 

• Gemeente Oud-Beijerland - Sandra Kubbe, 

• Gemeente Ridderkerk - Marga van Mierlo, 

• Gemeente Oldambt - Martin Hamminga, 

• Gemeente Eersel - Nancy Hendricks, 

• Gemeente Ouder-Amstel - Ingrid van der Meer, 

• Gemeente Delft - Edith van den Berg, 

• Gemeente Zwijndrecht - Kim Visser–Hooimeijer, 

• Gemeente Nieuwkoop - Rob Meijer, 

• Gemeente Meppel - Rob van der Schans, 

• Gemeente Eindhoven - Els Stokkermans, 

• Gemeente Sint-Oedenrode - Maayke Klabbers, 

• Gemeente Nijkerk - Nolly de Heus,

• Gemeente Delft - Mieke Maas, 

• Gemeente Barendrecht - Gertjan Veneberg 

Casussen Deelnemers eerste editie masterclass
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Als je gaat koken, heb je bepaalde basisbenodigdheden nodig. Dit is niet anders als 
je aan de slag gaat met de decentralisatie-opgaven en de veranderende rol van de 
gemeente. De kennis die de afgelopen decennia is opgebouwd binnen de transitiewe-
tenschap verschaft een zeer nuttig perspectief en allerlei praktische tools voor ieder-
een die betrokken is bij het maken van lokaal beleid en het managen van transities in 
het sociaal domein.

De basisbenodigdheden
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De basisbenodigdheden
Dit hoofdstuk biedt een inleiding in het ‘transitieperspectief’ en de 
basisprincipes van transitiemanagement.

De kennis die de afgelopen decennia is opgebouwd binnen de 

transitiewetenschap verschaft een zeer nuttig perspectief en allerlei 

praktische tools voor iedereen die betrokken is bij het maken van 

lokaal beleid en het managen van transities in het sociaal domein. 

We starten daarom (net als in de masterclass) met een inleiding in 

het ‘transitieperspectief ’ en de principes van transitiemanagement.

De terminologie: transitie en transformatie

Binnen de overheid spreken we als we het hebben over de decen-

tralisatie van zorg, welzijn en participatie (3D-operatie), vaak over 

transitie. Ook de term transformatie komt regelmatig voorbij. Maar 

wat bedoelen we eigenlijk met deze benamingen?  

Om de decentralisatie-opgave aan te duiden, - een wezenlijke 

verandering van hoe we binnen onze maatschappij omgaan met 

zorg, welzijn en participatie - heeft de overheid de term ‘transitie’ 

geadopteerd uit andere sectoren. In bijvoorbeeld de energiesector 

spreekt men over de transitie van fossiele brandstoffen naar volle-

dig duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie. Maar in 

de praktijk wordt binnen de overheid met transitie inmiddels met 

name de stelselwijziging bedoeld. Een grote, maar controleerbare 

beleidsoperatie op korte termijn. Hiermee raakt de ‘grotere’ maat-

schappelijke opgave uit beeld. De huidige veranderingen zijn ech-

ter niet los te zien van bredere discussies over onze verzorgingsstaat 

en een veranderende rol van het maatschappelijk middenveld in 

een maatschappij. Een maatschappij die tegelijkertijd liberaliseert 

en een tegenbeweging laat zien in de vorm van gemeenschapsiniti-

atieven. Gelukkig komt de laatste tijd ook deze grotere opgave weer 

in beeld, vaak onder de noemer ‘transformatie’.

Het soort verandering waarmee we in dit laatste geval te maken 

hebben, komt overeen met de betekenis van transitie, zoals die 

binnen de transitiewetenschap is gedefinieerd: een fundamentele 

omslag in de structuur, cultuur en werkwijze van een maatschappe-

lijk systeem. 

10
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12

De belangrijkste principes van transitiemanagement zijn: 

Benut windows of opportunity

Windows of opportunity ontstaan door het samenspel van grote trends, veranderingen in het systeem zelf en vernieuwende initiatieven op 

’niche-niveau’.

Processen zijn gedeeltelijk maakbaar en stuurbaar

Top-down sturing is vrijwel nooit mogelijk. Maar in de windows of opportunity is beïnvloeding wel degelijk mogelijk. 

Houd opties open en leer kleinschalig

Door opties open te houden en kleinschalig te leren over die opties, waarborg je diversiteit. De onzekerheid over ontwikkelingen en ge-

wenste oplossingen is erg groot, zeker in het begin van een transitie. Probeer daarom veel verschillende opties op kleine schaal uit en leer 

hiervan.  

Koplopers hebben een belangrijke rol

Heb aandacht voor ondernemers, vernieuwers, dwarsdenkers en friskijkers i.p.v. voor het consensusgerichte poldermodel. 

Grote visie, kleine stappen

Op abstract niveau is het belangrijk in ieder geval de koplopers te voorzien van een gezamenlijk richtingsgevoel. In de praktijk zul je tel-

kens pragmatisch naar de volgende (grotere) zet in die richting moeten zoeken.  

Wissel voortdurend af

Het is belangrijk af te wisselen tussen: 1. visievorming op strategisch niveau, 2. coalities en ruimte vormen op tactisch niveau, en 3. leren 

door te experimenteren op operationeel niveau. 

Geen standaard recept De principes van transitiemanagement
Als we teruggaan naar deze oorspronkelijke betekenis van tran-

sitie, een fundamentele verandering, dan is het belangrijk te 

realiseren dat dit soort transities vaak enkele decennia in beslag 

nemen en niet-lineair verlopen. Er is geen ‘standaard recept’. 

Transities verlopen over de jaren vaak grillig en onvoorspelbaar, 

inclusief tijdelijke terugval naar oude patronen en onverwach-

te wendingen. Soms bouwt zich decennia lang langzaam een 

spanning op, die daarna relatief snel (in bijvoorbeeld 10 jaar) 

leidt tot veel grotere, zichtbare verandering. Transities zijn een 

samenspel tussen grotere maatschappelijke (en internationa-

le) landschapstrends en innovaties enerzijds en kleinschalige 

vernieuwingen in het systeem anderzijds. Samen leiden ze tot 

fundamentele veranderingen in het systeem.

Aan de slag met transitiemanagement

Een belangrijk inzicht uit de transitiewetenschap is dat tran-

sities niet volledig te controleren zijn. Een transitiebeleid dat 

probeert een transitie ‘uit te plannen’ is gedoemd te falen. 

Maar, transities zijn wel degelijk te beïnvloeden. En hierbij is 

een grote rol voor de overheid weggelegd. Bijvoorbeeld door 

ruimte te houden voor leren en interactie met bredere maat-

schappelijke ontwikkelingen.  Het sturen van transities wordt 

ook wel transitiemanagement genoemd. De kennis over transi-

tiemanagement wordt ‘al doende lerend’ opgebouwd. Weten-

schappelijk onderzoek naar transitiemanagement gaat hand in 

hand met toepassing in de praktijk door beleidsmakers.



1514

Een kijkje in de keuken van transitiemanagement De basisbenodigdheden

Structuur Cultuur

Legitimiteit & betekenis

Mensen

Diensten & goederen Werkwijze

In transities stuurt iedereen. Er is niet één over-
heid die de transitie beïnvloedt, maar verschillende 
maatschappelijke partijen oefenen in netwerken 
invloed uit. Door de 3D-operaties komt veel vrijheid 
bij de gemeenten (of hun samenwerkingsverbanden) 
te liggen. Hierdoor ontstaan tientallen tot honderden 
‘proeftuinen’ die elk op hun unieke manier leren. 
Zowel voor de korte termijn over de 3D-operatie, 
maar ook voor de zoektocht op lange termijn naar 
nieuwe maatschappelijke rollen. Hierdoor kunnen 
we van elkaar leren. Ook uit de casussen waaraan 
de deelnemers van de masterclass hebben gewerkt, 
kunnen we lessen destilleren.

Samen invloed uitoefenen Structuur, cultuur en werkwijze

Om gewenste, verwachte en historische transities te beschrijven, gebruiken we vaak de trits ‘structuur, cultuur en werkwijze’. Deze drie 

aspecten geven samen vorm aan een maatschappelijk systeem. Bovendien bieden ze ook aanknopingspunten voor beïnvloeding:

Cultuur (gedeelde opvattingen, waarden en paradigma’s) kunnen we beïnvloeden via visievorming en dialoog. De structuur van een maat-

schappelijk systeem (budgetten, organogrammen, regels, infrastructuur) kunnen we beïnvloeden door ons in te zetten voor wijziging van 

regels, andere organisatievormen of contracten. En we kunnen andere werkwijzen (typerende handelingen en routines) laten zien door 

vernieuwingen in de praktijk te brengen. 



1716

Een kijkje in de keuken van transitiemanagement Een kijkje in de keuken

16

Tijdens het werken aan de casussen kwam een aantal inzichten en leerpunten naar 
boven die voor meerdere deelnemers en casussen golden. Ondanks dat er niet één 
recept bestaat, kunnen deze inzichten jou wellicht helpen als je werkt aan de 3D-op-
gave. Een kijkje in de keuken van de deelnemers. 

Een kijkje in de keuken
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‘’
De maatschappij is aan het kantelen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen 
dat’, alias de ‘participatiesamenleving’. Hierin staan de eigen kracht en 
zelfredzaamheid van inwoners centraal.

18

Bij het werken aan de casussen werden deelnemers direct gecon-

fronteerd  met het feit dat ze in de eerste plaats vooral te maken 

hebben met de stelselherziening, die ook een forse bezuiniging 

inhoudt. Maar tegelijkertijd zien ze een grotere maatschappelijke 

verschuiving, veroorzaakt door een aantal trage, grote krachten in 

onze maatschappij. Denk aan vergrijzing (inclusief de ontgroening 

en vergrijzing van professionals) en individualisering (inclusief 

grotere mondigheid). Hierdoor wordt de klassieke verzorgingsstaat 

op lange termijn onhoudbaar. 

Oorzaak of gevolg?

De economische crisis en de doorwerking hiervan in overheidsfi-

nanciën, bracht deze onhoudbaarheid van de klassieke verzorgings-

staat op lange termijn plotseling dichtbij. De huidige stelselhervor-

mingen zijn zo gezien eerder gevolg dan oorzaak. En ze zullen ook 

niet het eindpunt van de verandering zijn. 

Maatschappelijke dialoog

Hoe onze maatschappij en daarmee het overheidsbeleid zich 

precies zal ontwikkelen is nog onbekend. Maar het is wel duidelijk 

dat professionele hulp veelal een andere rol zal krijgen: er vindt een 

kanteling plaats van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze kanteling 

raakt ook een diepgaandere maatschappelijke dialoog over de on-

derliggende waarden van waaruit we onze samenleving inrichten.

Leren en experimenteren

Sommige deelnemers vinden dat de transitie voor het sociale 

domein impliceert dat we van systeemwaarden (terug) naar mens-

waarden moeten. Van louter doelmatigheid, controle, beheersing 

en efficiency naar mensgerichtheid, kwaliteit, vertrouwen en ruim-

te. Dat staat op gespannen voet met een nog steeds doorzettende 

macro-trend van liberalisering, verzakelijking en ‘labeling’. Dit 

draagt bij aan de onzekerheid over de maatschappelijke transitie 

waarin gemeenten opereren. In een dergelijke context is ruimte om 

te leren en experimenteren cruciaal.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

‘’
Op verschillende terreinen zien we problemen die zijn terug te voeren 
op het gebrek aan natuurlijke verbinding tussen mensen. Het niet 
meer alleen over een systeemcrisis, maar ook een wezenlijke discussie 
over wat we als centrale waarden in ons leven willen stellen. Hoe 
willen we met elkaar samenleven?

‘’
Omdat we niet weten hoe de toekomst van het sociaal domein eruit ziet, is 
experimenteren en leren de enige manier om verder te komen.

In onze maatschappij vindt een kanteling plaats van ‘zorgen voor’ naar 
‘zorgen dat’. 
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Veranderingen 
in structuur, 
cultuur en 
werkwijze

De deelnemers hebben ook op de drie 
aspecten ‘structuur, cultuur en werkwijze’ 
gereflecteerd en de verandering die zij 
hierin verwachten (en wensen).

20

Structuur (budgetten, organigrammen, regels, infrastructuur): 
• Van aanbodgericht naar gericht op (maatschappelijke) vraag

• Van gecompliceerde procedures naar simpele principes

• Van grootschalig en uniform naar kleinschalig maatwerk

• Van specialistisch en verkokerd naar generalistisch en integraal

Cultuur (gedeelde opvattingen, waarden en paradigma’s): 
• Van cliënten zien als klant of doelgroep naar cliënten als mee-denkers en mee-doeners

• Van uitgaan van de systeemwereld naar uitgaan van de leefwereld

• Van een cultuur van wantrouwen naar een geloof in co-creatie

• Van dwingend leiderschap naar faciliterend leiderschap

Werkwijze (typerende handelingen en routines):
• Van top-down sturen naar cyclisch & reflexief monitoren

• Van binnen eigen systeem alles oplossen naar samenwerken over grenzen heen

• Van wachten tot het (bijna) misgaat naar pro-actief vragen en informatie uitwisselen

• Van persoonlijke contacten naar persoonlijke en digitale contacten

Structuur, cultuur en werkwijze 



2322

Een kijkje in de keuken van transitiemanagement Een kijkje in de keuken

Transities zijn niet (alleen) een structuurverandering, maar vooral 

een paradigmawijziging. Dit zorgt ervoor dat rollen tussen partijen 

veranderen en er vaak nieuwe partijen ontstaan. 

Faciliterende rol

Het nieuwe paradigma ‘zorgen dat’ betekent voor gemeenten een 

nieuwe rol, waarbij ze  uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers 

en mensen ondersteunt om zelf met hun omgeving oplossingen te 

zoeken. De gemeente krijgt dus een faciliterende rol en hoeft niet 

altijd de organiserende of regievoerende partij te zijn. Ze maakt 

vooral mogelijk dat inwoners en maatschappelijke partners dat zelf 

organiseren en regie nemen. 

Oplossing op maat

Een dergelijke faciliterende rol heeft grote implicaties voor de 

werkwijze en organisatie van gemeenten. Het betekent dat gemeen-

ten hun individuele burgers in hun unieke context centraal moeten 

stellen en oplossingen op maat moeten bieden. Dit is soms nog 

ver verwijderd van de gestandaardiseerde procedures en standaard 

zorgproducten. De leefwereld van burgers en de systeemwereld van 

het ambtelijk apparaat zijn, ondanks alle goede bedoelingen en 

persoonlijke inzet, te ver uit elkaar gegroeid. 

Integreren

Ook kunnen we de burger niet centraal stellen als er vele verschil-

lende loketten en een versnipperde dienstverlening is. We moeten 

tot veel meer integratie zien te komen. In één casus maakt het team 

bijvoorbeeld geen onderscheid meer tussen jeugd en volwassen. 

Het team adresseert de zorgvraag vanuit een systeem rondom 

een huishouden. Een andere casus richtte zich op gezinnen met 

veel verschillende zorgvragen. Zorg werd hierbij samen met alle 

betrokkenen professionals en vrijwilligers georganiseerd. Weer een 

andere casus richtte zich op samenwerken met verzekeraars, zodat 

er geen nieuwe schotten in de zorg ontstaan.

Geleidelijk uitkristalliseren

Alhoewel de nieuwe rol van gemeenten globaal duidelijk werd bij 

het werken aan de casussen, bleek tegelijkertijd dat er nog veel te 

leren valt. Zo is wel duidelijk dat niet iedereen in dezelfde mate 

zelfredzaam is en sommige mensen een vangnet nodig hebben. 

Hoe de verdeling in de praktijk zal zijn, weten we nog niet. Dit zal 

zich pas geleidelijk uitkristalliseren.

Zelfredzaamheid faciliteren  
Transitie zorgt voor een nieuw paradigma en een nieuwe rol voor de gemeente: 
zelfredzaamheid van burgers faciliteren. ‘’

We willen toe naar een samenleving, waarin mensen zelf en samen 
oplossingen voor problemen zoeken en voor elkaar zorgen. De gemeente 
ondersteunt waar 
nodig.
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‘’
In het huidige systeem van zorg & welzijn laten we de systeemwereld 
(regels, wetten, procedures en controle) teveel leidend zijn. Het gevolg is veel 
bureaucratie en medicaliseren, te weinig zelfredzaamheid van de burger, 
onvoldoende samenwerking tussen de zorgaanbieders en alsmaar stijgende 
kosten. We moeten terug naar de basis.

‘’
Wij zijn er voor de burgers en die burgers weten goed te verwoorden wat 
ze nodig hebben. We moeten dus weer luisteren naar wat er daadwerkelijk 
leeft en dienstverlening dichtbij de burger bieden.
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‘’
Tot nu toe maken gemeenten veel gebruik van beleidsgestuur-

de contractfinanciering. Hierbij geeft de gemeente aan welke 

maatschappelijke doelen ze wil bereiken. Organisaties kunnen 

door middel van een offerte aangeven hoe zij hieraan een bijdrage 

kunnen leveren en gemeenten formuleren tot slot vaak een bijna 

volledig dichtgetimmerde overeenkomst met weinig vernieuwings- 

en experimenteerruimte. Hierdoor wordt zorg via een bureau-

cratisch systeem uitgevoerd met een verkokerde financiering en 

weinig samenhang.

Combinaties dragen nieuwe zorgsysteem

Veel deelnemers zien door deze manier van werken een kloof ont-

staan in de samenwerking en communicatie tussen professional, 

vrijwilliger en burger. Dit terwijl tegelijkertijd iedereen van mening 

is dat dit soort combinaties van formele en informele zorg nieuwe 

zorgsysteem moeten dragen. 

 Samen zoeken

In de nieuwe situatie moeten gemeenten met professionals en 

vrijwilligers samen zoeken het beste zorgaanbod met ruimte voor 

afstemming op het individuele geval. Dit staakt echter haaks op 

de huidige trend van liberalisering, waarbij de gemeente vooral 

zakelijke relaties met aanbieders onderhoudt. 

Nieuwe vorm voor co-creatie

Er zijn dus nieuwe vormen van zorg aanbesteden nodig. Nieuwe 

vormen die nog steeds het zakelijke aspect borgen, maar ook 

co-creatie van zorg mogelijk maken. Zowel co-creatie door gemeen-

ten en zorgaanbieders samen als door zorgaanbieders onderling. 

Van controle naar gezamenlijk 
creëren
Een nieuwe rol voor de gemeente vraagt om een andere relatie met 
professionele zorg- en welzijnsorganisaties: van controle naar samen creëren. 
Een meer gelijkwaardige relatie met meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. ‘’

‘’

Valkuil is dat inspanningen te versnipperd zijn en onvoldoende onderlinge 
samenhang vertonen om daadwerkelijk een transitie te faciliteren.

De dialogische aanpak faciliteert zelforganiserend vermogen van 
betrokkenen. Het maakt creatieve oplossingen mogelijk en nodigt uit tot 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Enerzijds wordt er sturing en regie gevraagd, terwijl anderzijds het proces 
gaande is van al doende leren en van onderop laten ontstaan. Dat zorgt 
voor verwarring. Wie neemt nu waar regie op? Wie stuurt nu waarin en waar 
naartoe? We zijn allemaal gewend aan de bestaande rolpatronen. Om deze nu 
te doorbreken, nu we middenin een decentralisatietraject zitten, vraagt in ieder 
geval om een heldere visie op de toekomst van onze zorg.

25
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Landschap

Regime

Niches

27Multi-level perspectiefMulti-level 
perspectief Ook de deelnemers maakten multi-level analyses. Een collage van de door hen gesignaleerde ontwikkelingen: 
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In transitiestudies wordt vaak het 
multi-level perspectief gebruikt om 
ontwikkelingen op landschapsniveau 
(grote trends in de omgeving), 
regimeniveau (het gevestigde sys-
teem) en radicale innovaties in niches 
te schetsen.
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Bij het werken aan de casussen constateerden de deelnemers dat 

het innemen van nieuwe rollen voor de gemeente en haar partners 

verre van makkelijk is. De druk om op de korte termijn de decentra-

lisatie-operatie goed te laten landen is hoog. Dit maakt het moeilijk 

om tijd en mentale energie vrij te maken om met de langere 

termijn bezig te zijn. Maar ook op een fundamenteler niveau zijn 

er barrières. Gemeenten zijn gewend hun bestaande zorgtaken op 

een bepaalde manier uit te voeren. Dit gaat gepaard met allerlei, 

vaak onbewuste, routines en gewoonten. Dit soort patronen en 

processen zijn lastig te veranderen.

Oude reflexen

Het feit dat nu juist de gemeenten het initiatief nemen om tot 

een meer gelijkwaardige en meer bottom-up sturing te komen, 

vormt bij het doorbreken van de patronen een extra uitdaging. Een 

gemeente kan makkelijk weer in de reflex van top-down sturen 

en controle schieten. En, andersom proberen partijen in het veld 

gemeenten soms juist weer terug te duwen in de regiestoel. Uit 

gewoonte of angst om het initiatief te nemen. 

Materialistische overwegingen

De angst om los te laten en daarmee patronen te doorbreken hangt 

ook samen met meer materialistische overwegingen. De impact die 

de 3D-operatie en de bredere transitie op organisaties zal hebben, 

zal hoe dan ook groot zijn. Dan is het logisch dat partijen niet snel 

geneigd zijn om nog meer onzekerheid te introduceren of accepte-

ren.

Lef en een open opstelling

Toch zullen patronen wel doorbroken moeten worden om nieuwe 

rollen vorm te geven en in te vullen. Dat vraagt om het lef van 

gemeenten om opdrachten op een andere manier uit te zetten en 

om zich opener op te stellen in relaties. Hierbij hoort ook durven 

toegeven dat gemeenten ook nog niet weten hoe zorg er in de 

toekomst precies uit gaat zien. 

Koplopers en visie op de toekomst

Vanuit de transitietheorie zien we hier het belang van koplopers: 

mensen binnen en buiten de organisatie die voorop durven te 

lopen. Het is belangrijk hen de ruimte te geven en te ondersteunen. 

Zo creëer je een kritische massa, die de verandering aan wil en durft 

te gaan. Hierbij is het ook van belang om een visie op de toekomst 

te hebben en daarover in gesprek te  gaan, zodat steeds meer men-

sen in de organisatie deze met elkaar doordenken en doorvoelen. 

Veel deelnemers ontdekten overigens dat er al verrassend veel kop-

lopers in hun omgeving actief zijn en dat ze die (nog beter) kunnen 

betrekken in de toekomst. 

Patronen loslaten en doorbreken
Om een nieuwe rol vorm te geven en in te vullen, moeten gemeenten patronen 
loslaten en doorbreken.‘’

Bij de zorg is sprake van een gesloten en naar binnen gerichte cultuur, 
waarbij samenwerking niet voorop staat. En men gaat ook meer uit van 
het aanbod dan de vraag van de cliënt. De wijze van verantwoorden houdt 
dit in stand. In feite houdt men elkaar in een wurggreep.

28

‘’
Om uit de houdgreep te komen, moeten we een radicaal andere aanpak 
bedenken. Met nieuwe uitgangspunten en streefbeelden die passen bij deze tijd.

‘’
Mensen hebben een natuurlijke reflex om te willen behouden wat ze 
hebben. Verandering ontstaat vanuit vernieuwers.
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‘’
‘’
‘’

Mensen ervaren de transitie naar meer kleinschalige zorg en meer zorg 
voor elkaar dan ook niet alleen maar als positief. De zorg voor elkaar 
wordt ook als een last gezien, als een dwingend alternatief dat van bovenaf 
(overheid) wordt opgelegd aan burgers. Terwijl de ontwikkeling juist van 
onderaf ontstaat (de behoefte om de zorg anders te willen organiseren).

De uitdaging: ruimte creëren voor 
vernieuwing in het sociaal domein 
versus een goede invulling geven 
aan bestuurlijke verantwoording en 
politieke legitimatie.

De ambtelijke organisatie heeft de 
neiging steeds harder te rennen, 
waarbij we het bestuur en de politiek 
op afstand zetten. Iedere keer 
weer moeten we vanaf het begin 
de gemeenteraad meenemen, het 
gesprek en de discussie aangaan.

31Politiek en maatschappelijk 
engagement
Om veranderingen tot stand te brengen is politiek en maatschappelijk 
engagement nodig.
Veel deelnemers vormen een schakel tussen politiek en ambtena-

ren. Mede hierdoor ondervinden ze dat de transitie ook uitwerking 

heeft op de relatie tussen politiek en praktijk via het gemeentelijk 

apparaat. 

Directe gevolgen voorop

Voor de lokale politiek staan de directe gevolgen van de decentra-

lisatie en de wens om door goede politieke aansturing en controle 

de risico’s te beheersen meestal voorop. Dat is begrijpelijk. Op 1 

januari 2015 vinden er ongekend ingrijpende wijzigingen plaats. 

Risico’s, zoals dat mensen (tijdelijk) tussen wal en schip vallen, zijn 

zeker niet denkbeeldig. 

Dialoog voor langere termijn

Tegelijkertijd moeten we ook deelnemen in de dialoog hoe we op 

langere termijn abstracte begrippen als participatiemaatschappij 

vorm willen geven. We kunnen hiermee niet wachten tot de decen-

tralisaties voltooid zijn. Al is het maar, omdat die decentralisaties 

in de komende jaren nog verder vorm zullen krijgen en vloeiend 

overgaan in de bredere verandering. Onderdeel van de dialoog 

zou kunnen zijn hoe politieke sturing bij grote langetermijn-

vraagstukken eruit zou moeten zien, daar waar sturen op vooraf 

gedefinieerde prestatie-indicatoren bijvoorbeeld niet werkt. Vanuit 

de transitietheorie is er geen panklare oplossing hoe je tot zo’n 

dialoog kunt komen. Het advies is wel om alert te zijn niet in een 

bestuurlijke kramp te schieten. 

Nieuwe vormen

De deelnemers denken dat een bredere dialoog vaak niet tot zijn 

recht zal komen binnen het bestaande stramien van raads- en 

commissievergaderingen en -correspondentie. Ze zijn dan ook op 

zoek naar nieuwe vormen om politici te betrekken, bijvoorbeeld via 

informele bijeenkomsten en praktijkbezoeken. 

Maatschappelijke verandering 

De politiek en het ambtelijk apparaat worden er ook mee gecon-

fronteerd dat de Nederlandse maatschappij en lokale gemeen-

schappen niet onverdeeld positief over de verandering zijn. Voor 

veel mensen voelt het – niet ten onrechte – als een bezuinigings-

operatie. De beleidsveranderingen gaan nu harder dan de maat-

schappelijke verandering. De transitie is voor veel burgers - nog 

meer dan voor gemeenten - moeilijk voorstelbaar. Veel cliënten 

voelen zich al onvoldoende ondersteund, mantelzorgers zijn al 

overbelast en de gemiddelde burger ziet in zijn dagelijks leven van 

familie-, werk- en sociale verplichtingen niet de ruimte om ook nog 

anderen te helpen. 

Voortdurend zoeken naar kansen

De observaties van deelnemers stroken met lessen uit vorige transi-

ties: maatschappelijke veranderingen kosten veel tijd en verlopen 

zelden soepel. Dit vraagt van gemeenten om voortdurend te blijven 

zoeken naar mogelijkheden om bij kansen – nu en in de toekomst 

– aan te sluiten. 
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‘’
De Dorpsraad is al langere tijd bezig met maatschappelijke initiatieven die 
bijdragen aan de samenredzaamheid. Dit leverde direct goede gesprekken 
op en vermoedelijk voldoende aanknopingspunten om met een beperkt 
aantal koplopers een transitie-arena te vormen.
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‘’
Binnen onze gemeente zijn al enkele voorbeelden te vinden: een 
huiskamerproject voor ouderen (waar je ook zonder indicatie terecht kan), een 
inlooppunt bij een zorgboederij en een autistencafé waarin inwoners elkaar hulp 
bieden.

‘’‘’
Dergelijke innovaties ontstaan vanuit enkele dwarsdenkers of friskijkers 
ergens in het ‘regime’, die niet de kracht of behoefte hebben dat regime 
te kantelen. De kunst is om deze einzelgangers te verenigen in een 
‘kantelcoalitie’.

Waar het management denkt in structuren en onwrikbare protocollen, 
denkt de werkvloer al meer in ruimte, kwaliteit en tijd.

Een transitieperspectief richt zich op de kleine signalen en initia-

tieven in de omgeving die de radicale verandering al laten zien, in 

plaats van alleen naar de grote structuren. Hierdoor zien we dat er 

vaak al veel gebeurt. 

Volop kleinschalige ontwikkelingen

In vrijwel iedere gemeente blijken al volop kleinschalige ontwikke-

lingen te zijn. Gemeenten hoeven dus niet bij nul te beginnen en 

kunnen zich verbinden met bestaand maatschappelijk initiatief. In 

sommige gevallen gaat het er ook om meer aandacht en ruimte te 

geven aan initiatieven die al in eigen huis ontwikkeld zijn of waar 

al een partnerschap mee is. Het soort innovaties varieert van één 

enkele plek waar buurtbewoners elkaar helpen, tot soms al grote 

samenwerkingsverbanden die zich richten op het realiseren van 

nieuwe combinaties van zorg, welzijn, wonen en andere maat-

schappelijke activiteiten. 

Wederom belangrijke rol koplopers

Bij initiatieven in de maatschappij en de eigen organisatie zien we 

opnieuw een belangrijke rol van koplopers. 

Vernieuwing die er al is benutten 
Gemeenten hoeven niet bij nul te beginnen, maar kunnen zich verbinden met 
bestaand (maatschappelijk) initiatief en/of dit initiatief meer ruimte geven.

Koplopers

Bij transities is het van belang koplopers te betrekken. Hoe 
herken je koplopers en hoe kapitaliseer je hun waarde? 

Koplopers zijn mensen die over de schaduw van hun eigen 

organisatie heen kijken op zoek naar samenwerking, verbinding 

en kruisbestuiving. Kenmerkend is initiatief, snel reageren, een 

positieve instelling, ergens voor staan, en niet de standaardpaden 

bewandelen. Koplopers zijn mensen met geheel eigen opvattingen 

over toekomstige ontwikkelingen in hun werkgebied. Ze denken 

anders dan anderen, onconventioneel en ‘out of the box’. 

Deze mensen zijn niet ‘lastig’, maar juist zeer waardevol voor het 

ontwikkelen van een andere manier van denken. Het loont om 

koplopers op zijn minst uit te nodigen hun vernieuwende, frisse en 

kritische blik te uitten en versterken. Andersom kan een gemeente 

deze mensen binnen en buiten hun organisatie steunen en met el-

kaar verbinden. Zo krijgen koplopers het gevoel dat ze er niet alleen 

voor staan en kunnen ze samen een kritische massa vormen.
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De deelnemers zien dat er zich een bovenstroom van snelle dy-

namiek en een onderstroom van tragere dynamiek aftekent. Een 

snelle dynamiek om de decentralisaties op een goede manier te 

stroomlijnen en uit te voeren, zodat de burger de ondersteuning 

krijgt die nodig is. En een trage dynamiek op het terrein van de 

transformatie van de zorg, welzijn en participatie: een transforma-

tie naar zelfredzamer, kleinschaliger, laagdrempeliger en menslie-

vender.  

Moeilijke verhouding 

Theoretisch is er een begrijpelijk verband tussen het heden (de 

decentralisaties) en de toekomst (de grotere transitie), waarbij de 

tweede in het verlengde ligt van het eerste. Toch valt bij alle voor-

gaande thema’s op hoe moeilijk de verhouding tussen deze twee 

veranderingen kan zijn.  

 Korte vs. lange termijn 

De moeilijk verhouding is te verklaren door de totaal andere 

werkwijze die de twee dynamieken van gemeenten vragen. In de dy-

namiek op korte termijn gaat het zowel om ruimte openhouden als 

om zaken gewoon op tijd geregeld krijgen en tot op zekere hoogte 

ook indicatoren, afrekenbare doelen en strakke planningen. In de 

dynamiek op lange termijn passen deze laatstgenoemde zaken juist 

niet. Daar moet echt ruimte worden gecreëerd voor alles wat we 

nog niet weten over de transitie en is leren belangrijker dan concre-

te prestaties op de korte termijn. 

Elkaar versterken

Deze twee dynamieken met twee verschillende werkwijzen moeten 

elkaar uiteindelijk wel gaan versterken. Een schaduwspoor moet 

niet een vrijblijvend spoor worden en de bovenstroom heeft 

voeding nodig van de onderstroom om via stapsgewijze aanpassing 

zichzelf te transformeren. 

Onder- en bovenstroom verbinden

Het realiseren van doelen op de korte termijn vraagt een andere werkwijze dan 
het realiseren van doelen op de lange termijn. Desondanks is het belangrijk deze 
‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ met elkaar te verbinden.  
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‘’‘’
‘’

Het uitvoeren van de decentralisaties betekent vooral sturen op nieuwe taken. 
Dat is een overheid die stuurt, regie neemt, visie op de toekomst formuleert, 
zorgt voor controle en verantwoording. Dit terwijl de echte transitie juist 
vraagt om een ander soort overheid. Een overheid die veel meer kan loslaten, 
experimenteren, ontwikkelen en laten ontstaan.

In alle voorbereidingen lijken we te vergeten dat alles slechts voor ‘nu’ wordt 
geregeld. Ik zie, hoor en lees nergens wat we doen met alle kennis en ervaring 
(successen en mislukkingen) die we tussen nu en twee jaar (verder) opdoen.

‘’
Mijn gemeente is twee jaar geleden al twee afzonderlijke processen 
gestart: een integraal programma binnen het reguliere beleidskader en 
een dialogische benadering vanuit de onderstroom. Dit heeft nu al tot 
bijzondere resultaten geleid.

In de onderstroom wordt over hetzelfde gesproken als in de bovenstroom, maar dan 
vanuit eigenaarschap en zelforganisatie in plaats van vanuit inhoud en structuur. 
Deze gesprekken kunnen elkaar versterken als er vanuit het reguliere beleidskader 
bewust tijd en ruimte wordt gemaakt.



3736

Een kijkje in de keuken van transitiemanagement Een kijkje in de keuken

36 Persoonlijke transitie
De transitie in het sociale domein gaat gepaard met persoonlijke transitie.

Olifantenpaadjes

Tijdens een college van Pepik Henneman (Meneer de Leeuw) 

waren veel deelnemers enthousiast over de metafoor van het 

olifantenpaadje: in de bestaande manier van denken, doen en 

organiseren zijn allerlei regels en patronen verankerd. Vaak 

kan het ook anders dan op de oude, planmatige manier. Juist 

wanneer mensen buiten de gebaande paden op zoek gaan naar 

een nieuwe route, een organisatorisch olifantenpaadje, kun-

nen innovatieve manieren van organiseren en doen ontstaan. 

(Foto afkomstig uit het fotoboek ‘Olifantenpaadjes’,  

http://www.olifantenpaadjes.nl)

‘’
Deze tijd biedt bijzondere kansen voor betekenisgeving voor iedereen. 
Gemeentelijke functionarissen krijgen door de decentralisaties wat dat 
betreft een sleutelrol.

‘’
Wij denken dat we een verschil kunnen maken. We geloven erin dat we het 
anders moeten doen en we hebben nu die keus.”

Het type verandering waar we in transities mee te maken hebben, 

stelt fundamentele vragen aan de orde. Oók over de eigen positie 

binnen de maatschappij. Bovendien is de innovatiepraktijk grillig, 

vol met paradoxen, et cetera. Werken aan de transitie gaat dan ook 

vaak gepaard met zelfreflectie. 

Persoonlijke rol en motivatie

In de casussen, maar nog meer in de dialogen tijdens de bijeen-

komsten, spraken de deelnemers uitgebreid over hun persoon-

lijke rol en motivatie. Één van de rollen die veel deelnemers voor 

zichzelf zien, is om meer ruimte te maken voor visievorming, leren 

en dialoog. Voor koplopers en initiatieven en binnen de eigen 

organisatie. 

Nieuwe competenties

Deze nieuwe rollen vragen om nieuwe competenties, zoals verbin-

dingen naar de gemeenschap kunnen leggen en partnerschappen 

onderhouden op meer gelijkwaardige basis. 

Persoonlijke bezinning

Voor sommige deelnemers brengt dit persoonlijke bezinning 

met zich mee. Hoe kijk ik zelf naar onderwerpen als kwaliteit van 

leven en betekenisvolle zorg? Hoe geef ik zelf betekenis aan mijn 

dagelijks werk? Waar moet ik misschien zelf weer op zoek naar de 

verbinding met de leefwereld? 
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De deelnemers geven aan dat het transitieperspectief een dieper be-

sef en inzicht geeft in de grotere veranderingen in onze maatschap-

pij en maatschappelijke systemen. Hoewel dit voor niemand geheel 

nieuw was, gaf het velen wel een nieuw inzicht in ‘van buiten naar 

binnen’ kijken en denken. Juist voor mensen die dagelijks aan 

de binnenkant opereren heeft dat toegevoegde waarde. Zo kwam 

het besef dat bestaande systemen bewust en onbewust weerstand 

aan veranderingen bieden. Hiermee biedt het transitieperspectief 

context aan dagelijks handelen. 

Inzicht in samenhang

Ook geeft het transitieperspectief een sterker besef en meer inzicht 

in de samenhang tussen al die verschillende veranderingen. Dat 

motiveert om (nog) meer de verbinding te zoeken in het dagelijks 

werk. Verbindingen tussen de verschillende beleidshervormingen, 

maar vooral ook tussen de bovenstroom en onderstroom van ont-

wikkelingen. Dus de korte en de lange termijn. 

Verbindingen naar samenleving

Het transitieperspectief onderstreept ook de noodzaak (nog) meer 

aandacht te geven aan verbindingen naar de samenleving: “Weg 

achter het bureau en het ‘veld’ in.”

 Het transitieperspectief duidt zo de veranderende rol van de 

overheid: van regisseren naar de dialoog faciliteren en de hieruit 

voortkomende oplossingen ondersteunen. 

Geen panacee

Tegelijkertijd is het transitieperspectief geen panacee. Het zijn vaak 

abstracte principes die oefening en aanpassing vragen om in de 

praktijk toegepast te worden. Ook geven de principes eerder een 

context en richting aan dagelijkse problemen, dan een ‘panklare’ 

oplossing voor praktische problemen. 

Transitie-arena

Transitie-instrumenten bieden handvatten voor transitiema-

nagement in de praktijk. Voor de meeste deelnemers springt 

‘de transitie-arena’ als instrument eruit. Transitie-arena’s zijn 

vernieuwingsnetwerken van insiders, koplopers, friskijkers en 

dwarsdenkers. Samen vormen zij een nieuwe visie op een sociaal 

systeem en stellen een agenda op naar de toekomst. Een aantal van 

de deelnemende gemeenten is inmiddels begonnen om via een 

dergelijk vernieuwingsnetwerk een dialoog rondom het sociale do-

mein te organiseren. Lees meer over de transitie-arena in de DRIFT 

publicatie ‘Methoden in transitiemanagement’.  

Toegevoegde waarde transitieblik
De deelnemers reflecteren op de toegevoegde waarde van werken aan de 
veranderingen in het sociaal domein met een ‘transitieblik’. 

‘’
‘’
‘’

De combinatie van een analyse van de lopende veranderingen met 
instrumenten om in gedrag ook daadwerkelijk anders te gaan doen is 
waardevol.

Geen scheiding tussen proces en inhoud, maar proces en inhoud in balans.

“Het college over macht laat zien dat iedereen in dat speelveld zich onmachtig 
voelt. Dat houdt ook in dat er niks in de weg staat om, vanuit welke invalshoek 
dan ook, een verandering te kunnen bewerkstelligen.
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De ‘Masters’ aan het 
woord

Tot slot delen de DRIFT-docenten graag een aantal inzichten en aandachtspunten 
naar aanleiding van de Masterclass Transitiemanagement in het Sociale Domein.  
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De ‘Masters’ 
aan het woord

Ook brengen de samenwerkingsverbanden waar gemeenten in 

gaan opereren vragen met zich mee. Komt hiermee zorg in uitvoe-

ring en beleid toch niet verder van de burger te staan? 

Nieuwe verbindingen naar nieuwe stakeholders

In de transitie is een sterke verbinding naar stakeholders en gevoel 

voor wat er leeft in de wijken en buurten cruciaal. Sommige 

deelnemers zijn hier al ver in, andere deelnemers moeten hier nog 

mee aan de slag. Ook is er een groep deelnemers die nog tamelijk 

gericht is op ‘binnen de gemeente’ en op de vaste professionele 

partners. In een transitie spelen juist vaak nieuwe partijen een rol. 

In deze transitie zijn dat in ieder geval burgers en hun bottom-up 

initiatieven. Betrek deze groepen (nog meer) direct. De transitie 

brengt fundamentele, ethische vragen met zich mee, die niet 

(alleen) door professionals te beantwoorden zijn. Hier is een brede 

dialoog in de lokale gemeenschap voor nodig. 

Kansen voor opschaling

Transitiemanagement vertrekt vanuit verkennen en klein beginnen 

in de praktijk. Er komt echter een moment dat die geleerde lessen 

en veelbelovende initiatieven een grootschaligere toepassing 

moeten vinden. Deze cruciale fase wordt soms gemist. Betrokkenen 

bij gemeenten hebben juist een goede positie voor het identifice-

ren van kansen voor grootschaligere toepassing in het reguliere 

beleidsproces. 

Ben dus continu bedacht en zoek naar mogelijkheden om de 

vernieuwende ideeën in het reguliere beleid en organisatie te 

laten beklijven. Pas wel op dat ideeën uit enthousiasme worden 

gekopieerd, zonder deze goed met elkaar te doordenken (en indien 

mogelijk uit te proberen) en indien nodig aan te passen aan de 

eigen context. 

One size fits nobody

Gemeenten kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. 

Maar, leren is niet hetzelfde als kopiëren. Juist nu de tijdsdruk groot 

is en de eerste succesvolle voorbeelden zichtbaar worden is het heel 

verleidelijk om één-op-één over te nemen en niet de tijd en ruimte 

te nemen om innovaties van elders aan de eigen omgeving aan 

te passen. Wijkteams zijn bijvoorbeeld een veelbelovend model. 

Maar om een wijkteam in te vullen moet de eigen situatie worden 

doordacht en besproken. One size fits nobody. Begin bij voorkeur 

bescheiden. Bovendien is er misschien een heel ander model 

mogelijk. 

Al doende leren en al lerende doen 

De docenten hebben genoten van de gedrevenheid van de deelne-

mers en zijn geboeid door de inzichten die dit opleverde. “Gemeen-

ten gaan een spannende tijd in en wij kijken er naar uit om ook in 

de toekomst met nieuwe deelnemers van gemeenten en alle andere 

betrokkenen al doende te leren en al lerende te doen. Niet alleen 

via de masterclasses, maar ook via bijvoorbeeld trainingen, 

pressure-cookers en transitie-arena’s.” 

Kans decentralisaties voor transitie

Uit de beschouwingen van de deelnemers blijkt het ambivalente 

karakter van de decentralisaties voor de bredere transitie. De 

decentralisaties zijn in de eerste plaats een klassieke bezuiniging 

en stelselhervorming. Bezuinigingen en stelselherzieningen zijn 

geen transities. Het label ‘transitie’ erop plakken verandert dat 

niet. Toch creëren deze ontwikkelingen zoveel turbulentie dat er 

wel degelijk ruimte kan ontstaan voor transformatieve verande-

ringen. Inhoudelijke thema’s binnen de decentralisaties, zoals 

zorg dichtbij en meer zelf- en samenredzaamheid, zijn meer dan 

‘window dressing’. De nieuwe structuur maakt een ander soort 

zorg wel degelijk mogelijk. Alleen zijn die nieuwe paradigma’s, in 

tegenstelling tot de harde bezuinigingen en hervormingen, nog 

nauwelijks uitgewerkt. 

Valkuilen decentralisaties voor transitie

In de decentralisaties schuilt voor de lange termijn ook een groot 

gevaar. In onze haast kunnen we nu voor jaren of zelfs decennia 

alles zo dichttimmeren, dat er geen ruimte meer is om alles wat 

we na 1 januari 2015 over de toekomst van zorg, welzijn en parti-

cipatie leren op te nemen. Op die manier kan het nieuwe stelsel 

minstens zo verstikkend worden als het oude stelsel. Bouw dus de 

ruimte in om te leren, bijvoorbeeld in de contractering (in vorm 

of duur).  Een ander groot gevaar achter de decentralisaties is dat 

deze uiteindelijk paradoxaal genoeg als centralisaties uit kunnen 

pakken. Bijvoorbeeld doordat voorheen redelijk autonome pro-

fessionals nu ineens vanuit centrale overleggen of door ‘regis-

seurs’ hiërarchisch aangestuurd worden.

In het algemeen signaleren de 
DRIFT-docenten dat de bevindingen van 
de deelnemers duidelijk laten zien dat we 
niet alleen aan de vooravond van een 
grote stelselhervorming staan, maar ook 
aan de vooravond van een grote 
maatschappelijke transitie in het sociale 
domein. En door te werken aan de 
casussen hebben deelnemers inzichten 
toegevoegd aan de algemene principes 
van transities en transitiemanagement, die 
niet of moeilijk met klassiek onderzoek te 
achterhalen zouden zijn. 

Daarnaast willen de docenten een aantal 
specifieke aandachtspunten meegeven: 
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Meer informatie over 
maatschappelijke transities
• Essay sociale domein: ’Wijkteams als heilige graal?’ http://www.drift.eur.nl/wp-content/uploads/2014/04/E-2014.01-Wijkteams-als-     

heilige-graal-Van-Steenbergen-Wittmayer-2014.pdf 

• Mensenzorg: een transitievisie op zorg http://www.viatore.nl/wp-content/uploads/2013/09/Mensenzorg_lang.pdf

• In het oog van de Orkaan: Jan Rotmans over Nederland op een kantelpunt, met voorbeelden uit diverse sectoren

• www.transitiepraktijk.nl, een site die praktijkkennis over transities uit de periode 2000-2010 ontsluit 

• Burgermeesterboek: methode om mensen een gezamenlijke transitievisie te laten ontwikkelen, met veel persoonlijke voorbeelden. 

• Methoden in transitiemanagement: een inleiding op vijf veelgebruikte methoden binnen transitiemanagement, waaronder de Arena. 

http://www.drift.eur.nl/wp-content/uploads/2012/10/E-2012.04-Methoden-in-Transitiemanagement-Roorda-et-al-2012.pdf 

• Transition Management New Mode of Governance: wetenschappelijk fundament onder transitiemanagement

• Routledge Studies in Sustainability Transitions: wetenschappelijke boekenserie  http://www.sustainabilitytransitions.com/en

Het educatie-aanbod van de Transition Academy vindt u op: www.transitionacademy.nl

Het educatie-aanbod van de VNG Academie vindt u op: www.vngacademie.nl.

Meer informatie (waaronder de contactgegevens van het VNG ondersteuningsteam) vindt u op: 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex decentralisaties-sociaal-domein. 
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