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(….) De transitie-experimenten/initiatieven willen 
antwoorden bieden op complexe maatschappelijke 
uitdagingen waarvoor wellicht niet één pasklaar 
antwoord bestaat en waarvoor het antwoord nog volop 
in ontwikkeling is. Je kan ze niet op dezelfde manier 
monitoren als een klassiek project waarvan de 
doelstellingen en strategie op voorhand gekend en (zo) 
SMART (mogelijk) geformuleerd zijn. Bovendien zijn niet 
alle initiatieven die in de lijn liggen van de transitievisie 
onder de vleugels van de overheid ontstaan en zelfs niet 
op de radar van de overheid vandaag. Hoe monitor je 
dan de transitie? Met welke aandachtspunten, principes, 
handvaten moeten we best rekening houden?

Zijn alle transities duurzaamheidstransities?

De klassieke evaluatiebenadering van Vlaams beleid 
focuste zich op de beleids- en beheercyclus, effectiviteit 
& efficiëntie van beleidsinstrumenten. Redelijk lineaire 
input-activiteit-output-effect benaderingen. Welke 
uitdagingen stellen systeemdenken, holistische 
benaderingen, complexiteit van governance t.a.v. wicked
problems, en transitiedenken aan die klassieke 
benadering, en hoe moeten we beleidsevaluatie in die 
context herdenken?

Hoe bepaal je wat je gaat monitoren en evalueren?

Hoe verloopt leren vanuit transitiedenken? hoe kan 
transitiedenken geïntegreerd worden in gangbare 
evaluatiekaders en monitoringstools?

Wat houdt het precies in en hoe kunnen we er op 
een correcte manier mee omgaan? Theoretisch & 
pragmatisch ('light-versie voor projecten met krap 
budget). 



• Basisprincipes van transitiedenken;

• Implicaties voor leren, evalueren en
monitoren

Vandaag



Wat is jouw eerste associatie met transitie en hoe ben je 
er in je professionele en/of prive leven mee bezig?



Deel 1

Basisprincipes van 
transitiedenken



https://www.nytimes.com/2020/01/10/world/australia/australia-wildfires-photos.html





DE IRONIE 
VAN 
TRANSITIES







TRANSITIONS EXIST ONLY 
IN THE EYE OF THE 

BEHOLDER 



A:

Complexiteits- en
systeemdenken



systeem ≈

•afgebakend geheel van onderdelen

•met onderlinge samenhang 
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B:

Hoe kunnen we transities
begrijpen?





- Centralized
- Few large players
- Fossil fuel based
- High energy use
- Production and consumption separated
- Business model based on production

- Decentralized
- Many actors
- Renewable and low carbon
- Lower energy use
- Prosumers
- Business model: many, based on services



Bron: fietskoers Rotterdam
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Mourning

Process of dealing 
with (emotions as a 

result of) loss of 
someone or 

something you love 
or feel attached to.

Cultural set of 
behaviours, customs, 
traditions and rituals 

in which the 
bereaved participate 

or are expected to 
participate.





publiek

privaat

STAAT
(publieke 

instellingen)

MARKT
(bedrijven)

GEMEENSCHAP
(huishoudens, buurten, etc.)

MAATSCHAPPELIJK

MIDDENVELD
(non-profit 

organisaties)

Avelino & Wittmayer 2016, Based on Evers & Laville 2004



transities ≈

schuivende machtsrelaties,

machtswisseling

≈ strijd & conflict



(de perceptie van) machteloosheid vormt 

een groter obstakel voor verandering 

dan de macht der gevestigde belangen

uitdaging voor transitiemanagement:

empowerment

- Flor Avelino



▪ Autonomy - WE can determine what we do

▪ Competence - WE are good at what we do

▪ Belonging - WE am related to others/ each other

▪ Impact - WE can make a difference

▪ Meaning - WE believe in what we do

▪ Resilience - WE can adapt & recover

Collectieve empowerment (= TM)

Based on: Thomas & Velthouse 1990 & Ryan & Desi 2000



Verkennen
veranderdynamiek

& framen van 
transitie-uitdaging

Visievorming & 
transitiepaden

Opstellen van een
transitie-agenda

Mobiliseren & 
betrekken van 
andere actoren

Opzetten en
uitvoeren van 

transitie-
experimenten



Wat moet opgebouwd worden?
(niche-empowerment)

Wat moet aangepast worden?
(regime-adaptatie)

Waar moeten we mee stoppen? 
(regime-phase out)

Source: (Buchel et al, 2018), based on (Loorbach, 2014)

Transitiesturing ruimte maken voor andere manieren van 
denken, doen & organiseren

Aanpassen 
en leren



Samenvattend

• Lange termijn, multi-domein, multi-fase, multi-level & multi-actor 

• Inherent onzeker, onvoorspelbaar en controversieel

• Meerdere mogelijke toekomsten, maar ook padafhankelijkheden: keuze’s
vandaag vormen de beperkingen van morgen

• Niet ‘doing things better’ but ‘doing better things’

• Transformatieve sociale innovatie

Transitie gaat niet over oplossingen, maar over afscheid nemen van dat wat 
verandering tegenhoudt en mainstreamen van alternatieve manieren van 
denken, werken en doen.



Deel 2

Implicaties voor evalueren, 
leren en monitoren



Wat zijn de 
consequenties van 
transitie(denken) 
voor evalueren en
monitoren? 

Bespreek 5 
minuten met 
uw buur



Definities van monitoren en evalueren

“Geheel van waarnemingsactiviteiten, reflectiemomenten en feedback -
mechanismen die ervoor zorgen dat betrokkenen inzicht krijgen in voortgang, 
processen, resultaten, relevantie,efficiëntie en/of duurzaamheid van hun 
interventies.

Monitoring is een continu proces van bijhouden en bekijken van interventies, de 
voortgang van het project en geplande en ongeplande effecten. 

Evaluatie is een periodieke beoordeling van de relevantie, effectiviteit, 
duurzaamheid en/of efficiëntie van een interventie, project of programma”.

Arkestijn, Van Mierlo, Jorieke Potters (2007). Methoden voor monitoring en evaluatie van innovatieprojecten, 
Wageningen: WUR 



Transitie

• Lange termijn proces

• Duurzaamheidsdoelen

• Persistente problemen

• Onvoorspelbaarheid

• Non- lineair

• Controversieel

• Multi-actor

• Landschapsontwikkelingen

• …

Klassieke monitoring & 
evaluatie

• Focus op meten, 
beoordelen en
verantwoorden;

• Gericht op verbetering en
optimalisatie

• Ex-post evaluatie

• Experts/technocratie

?

• Kunnen we beoordlingscriteria van te
voren vaststellen? 

• Met wie moeten we dat doen?

• Wat moeten we beoordelen?

• Kunnen we resultaten toeschrijven aan
het eigen handelen?

• Hoe beoordelen we de relevantie van 
effecten?

• Hoe om te gaan we onverwachte en
ongewenste effecten?

Leren & bijsturen
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Burgerparticipatie

Systeemanalyse

Klassieke monitoring

Reflexieve monitoring

Expert-based

Democratisch

Van Mierlo



Reflexiviteit

• Eigenschap van iets dat
fundamenteel verandert, 
door de manier waarop het 
is

• De menselijke capaciteit om 
routinematig te observeren
en te beschrijven wat je 
doet terwijl je het aan het 
doen bent.

• Strategisch handelen in een
veranderende omgeving



Leren als negotiation of meaning

• Focus op communicatieve
interactie

• Nadruk op betekenis, niet
op kennis

• Interpersoonlijk proces van 
over en weer verhelderen

• Kortom, perspectief en
context zeer belangrijk voor
begrip

!
?

...
!

Beers, 2005



Reflexieve monitoring is…

• Een vorm van procesbegeleiding die de leerervaringen van deelnemers in 
breder (verander)perspectief plaatst. 

• Door kritisch te reflecteren op de gevestigde manieren van doen, denken en 
organiseren,

• … en op de eigen uitgangspunten en diepere overtuigingen en waarden.

• Om vervolgens deze inzichten terug te vertalen naar het programma en 
activiteiten…

• …met als doel om bij te dragen aan systeemverandering, en de reflexiviteit van 
het systeem te versterken.



Uitgangspunten reflexieve monitoring (1)

• Vaardigheid en houding

• Maatwerk: aanpassen aan het moment, 
de omgeving en casuistiek

• Onverwachte (leer)uitkomsten ontstaan 
gaandeweg

• Gericht op veranderende context, 
gewenste toekomst en verankeren van 
inzichten



Uitgangspunten reflexieve monitoring (2)

• Bijsturen en aanscherpen gedurende 
het proces

• Actiegericht

• Monitoring als participatieve co-
creatie tussen verschillende actoren

• Altijd een vertaling tussen contexten
(kennis, waarden, belangen, 
systeemniveau’s)

Waarnemen 
en 
analyseren

Reflecteren

Aanpassen 
en/of verder 
ontwikkelen

Reflexieve monitoringscyclus



Voorbeelden van tools:

• Systeem- en actoranalyse (identificeren van 
stucturele oorzaken van problemen)

• Dynamische leeragenda (overkoepelend leerproces)

• Meerwaardedocumenten (monitoring van 
experimenten/projecten)

• Learning history (hoe zijn we hier beland, welke
uitdagingen zijn we onderweg tegengekomen & wat 
hebben we geleerd?)

• Eye-opener workshop



Verkennen
veranderdynamiek

& framen van 
transitie-uitdaging

Visievorming & 
transitiepaden

Opstellen van een
transitie-agenda

Mobiliseren & 
betrekken van 
andere actoren

Opzetten en
uitvoeren van 

transitie-
experimenten

Leren en M&E 
centraal in transitie-
sturing



X-curve analyse: 
Monitoring van 
transitie



Bringing

cities to life,

Bringing life

into cities.

Connecting Nature: dynamische leeragenda, 
learning histories & eye-opener workshop



Reflexieve monitoring

Doel: (verborgen) complexiteit onthullen

Focus: waarom i.p.v. wat

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730222

PETER VOS (GENK): “Reflexieve
monitoring brengt helderheid in 
de complexiteit”



Reflexieve monitoring

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730222



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730222



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730222

Reflexieve monitoring



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730222



Monitoringsraamwerk van voedselfamilies



Leerprocessen op 
verschillende niveaus’

• Binnen experiment

• Tussen experimenten

• Tussen experimenten
en strategisch team

• Strategisch team

• Systeemniveau: 
Tussen programma en 
omgeving

Innovatieagenda duurzame landbouw, provincie Zuid-
Holland



Voedselfamilies,
Buchel, 2019



Key messages

- M&E van transitie-projecten is: 
- gericht op het opzetten van een collectief leerproces
- strategisch van aard en gericht op sturen van systeemverandering
- Vaak continue en cyclisch; real-time en anticiperend op gebeurtenissen in de 

toekomst. 

- M&E van transitie-projecten vraagt om:
- Het vertalen van lessen op operationeel niveau naar strategie en systeemniveau; en 

vertalen van lessen tussen verschillende actoren.
- om specifieke instrumenten die rekening houden met kenmerken van transitie en

randvoorwaarden voor sociaal leren. 

- Reflexieve M&E is een rol, houding en vaardigheid die gaat om het stellen van relevante
en ‘juiste’ vragen op het juiste moment



Is M&E van 
transitie wezenlijk
anders dan M&E 
van andere
processen? 

Bespreek 5 
minuten met uw
buur:



Dank voor de aandacht
Schipper@drift.eur.nl
www.drift.eur.nl
twitter.: @drifteur


