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DRIFT: the Dutch Research Institute for 
Transitions

We werken aan know-how en how-to voor transities. 
Dat doen we door middel van onderzoek, onderwijs, 
advies & activisme!

Ontdek samen met ons de dynamiek van 
fundamentale verandering. Zo versnellen we transities
naar een duurzame en rechtvaardige samenleving!

Dat doen we in domeinen als energie, zorg, mobiliteit, 
landbouw, circulair en biodiversiteit.

Een presentatie van de DRIFT Transition Academy met het X-curve model 
(Loorbach et al. 2017; Hebinck et al. 2022)



Wat zijn transities?

Schoksgewijze fundamentele verandering van de dominante structuur, cultuur en 
werkwijzen binnen een (deel)systeem op de lange termijn

• structuur: technologieën, fysieke infrastructuur, wetten en regels

• cultuur: gedeelde beelden, waarden, paradigma’s

• werkwijzen: routines, gedrag, handelingen

Presentator
Presentatienotities
Het anders Lange termijn processen (1-2 generaties, 20-50 jaar)Of simpelweg: denken, doen en organiseren.
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Verwevenheid van systemen

Presentator
Presentatienotities
In het geval van maatschappelijke systemen is het ook nog eens zo dat deze systemen open en adaptief zijn => dat betekent dat het systeem de omgeving beïnvloedt en tegelijkertijd ook reageert op wat er in de omgeving gebeurt. Waarom kan de maatschappij gekenmerkt worden als een complex adaptief systeem? In de maatschappij werken verschillende deelsystemen op elkaar in: zo hebben burgers bijvoorbeeld een invloed op hoe beleid wordt ingevuld (door te stemmen), maar worden ze daar zelf ook meteen door beïnvloed (door wet- en regelgeving). 



Van Naar
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Uitzoomen om de transitie te zien

Presentator
Presentatienotities
Dit zijn veranderingen die niet alleen over het element zelf gaan maar een verandering in het hele system erom heen teweeg brachten. Denk maar een saan hoe de huidige energi transitie niet alelen gaat over opweg technieken maar over sociale implicaties, energie armoede, persoonlike verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij opwek mgelijkheden en mee.r 



Uitzoomen

Grondstoffentransitie

Presentator
Presentatienotities
Als we vanuit dat perspectief naar het onderwerp van vandaag kijken dan gaat het over een veel breeder plaatje en moeten we even uitzoomen: Over welke verandering hebben we het?at niet langer over de toepassing van secifieke technolo



Druk op het systeem



Structuren

Presentator
Presentatienotities
Die druk vraagt om verandering: die verandering moeten we breeder bkeijken dan de technologshce infrstructuren alleenWerken de huidige structuur- cultuur en praktijk Hoe organiseren we het verwekren van grondstoffen?Is de plaatsing hier van de huidige industrie logisch en wenselijk in een toekomst visie?waar draagt het ana bij?Beeld: Trouw, Kees van de veen: https://www.trouw.nl/binnenland/kabinet-verhoogt-per-direct-energieproductie-kolencentrales-om-gas-te-sparen~bd2d8277/



The tax-shift fiscal EU strategy_ The Ex’Tax project. Jun 2022

Structuren: kaders zijn aan te passen

Presentator
Presentatienotities
Structuur: hoe worden dingen vast gelegd. Dit gaat over wet en regelgeving maar bijvoorbeeld ook in hoe ons belastingssyteem structuren introduceert. Zo werk het ex’tax project aan plannen om de belasting op arbeid te verschuiven naar belasting op rgodnstoffen, om de waarde van grondstoffen, die immmers schaars zijn en waarevol  beter vast te leggen. 

https://ex-tax.com/wp-content/uploads/2022/06/The-Taxshift_EU-Fiscal-Strategy_Extax-Project-2June22def.pdf


Cultuur: wat zijn leidende principes

Presentator
Presentatienotities
Een Cultuur verandering gaat over hoe we naar de toekomst kijken en welke warden belangrijk zijn:Nemen we afscheid van de eeuwige economishce groie, en de  aanname dat consumeren de norm is? Gaan we grondstoffen en verwerkte materialmen anders waarderen waardoor terugwinning van materialen, de norm wordt en CO2-uitstoot wordt gezien als verlies van Koolstof?-  Ander warden en andere verwachtingen van de toekomstmisschien- Economische groei al volhoudbaar principe? Gedrven door efficiencyIn welke wereld willen wij leven?



Cultuur: wat heft waarde?

Presentator
Presentatienotities
Keten denken: implicaties, geopolitiek: afval is waardeverliesIn de keten zien we lekaar al losse schakels: is het over de schutting gegooid dan is het niet langer ons probleem,In deze transite zal dat steeds meer veranderen: als grondstoffen meer waarde hebben zal het steeds belanrgijker worden om te weten waare restsromen zich ophopen en hoe goed we de kwaliteit daarvan kunnen houden. Werkwijzen:  afval is uit het zicht dus het is weg Source : https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/programming/projects/e-waste-management-ghana-grave-cradle_en



Praktijk: hoe gaan we om met grondstoffen?



Vooruitstruikelen: 

Transitie principes

Presentator
Presentatienotities
Met dit beeld in het hoofd: hoe gana we dan verder? We moeten breeder kijken maar dat maakt het wel complex.En apar handvatten vanuit de trasnitie wetenschap geef ik meeWat kunnen we doen, hoe houden we rekening met al die relevante lagen



Transitie principes

→ Complex, lange termijn en onzeker

→ Verweven problematiek

→ Veel verschillende actoren en experimenten

→ Niet te Managen, 
Wel: bestaande dynamiek versterken en versnellen

“Transition is 
more evolution 
than revolution”

Presentator
Presentatienotities
Wat kunnen we met die inform



Padafhankelijkheid door beleid en mangement

Implementatie illusie

Risico paradox

Innovatieval

Verbeeldingstekort



opbouw

photo by Bill Mead on UnsplashPhoto by Johannes Plenio on Unsplash

Presentator
Presentatienotities
Zo kan je de transitie naar een duurzaam en sociaal energiesysteem laten zien door deze klassieke stijgende S-lijn.Maar bij DRIFT zeggen we dan al snel: dat plaatje is niet compleet.Want bij transitie moet je kijken naar het hele systeem. En als we het hebben over een systeem, wie missen we dan in dit plaatje?Precies, het regime. Want waar moeten die kolencentrales heen? Moeten die ook blijven? Hoewel de S-curve heel mooi de opbouw van een systeem laat zien, laat het niet de afbouw van een ander systeem ziet.Geen transitie zonder afscheid, chaos en afbraak.



opbouw afbouw

photo by Bill Mead on UnsplashPhoto by Johannes Plenio on Unsplash

Presentator
Presentatienotities
Bij DRIFT zeggen we: geen opbouw zonder afbouw.Geen S-curve dus, Maar een X-curve



Transformatieve
(sociale) innovaties versnellen

Wat moet er opgebouwd? 

Aanpassen en veranderen 
regels en richting:
Wat moet er anders?

Uitfaseren
en afbouwen 

Waar moeten we mee stoppen?

Leidende duurzaamheids
principes

Sturingsmix voor transities

Presentator
Presentatienotities
Model helpt ons om onderscheid te makne tussen de dynamiek die we zien



bedankt



Ontdek meer… drift.eur.nl/publicaties

Voer voor verandering podcast

Sturing in transities Dashboard 
voedseltransitie Vooruit, struikelen!

https://drift.eur.nl/publications


…doe meer…

> volg een transitie-opleiding drift.eur.nl/cursus
> laat ons je adviseren /consultancy

> schrijf je in voor onze nieuwsbrief /newsletter

https://drift.eur.nl/cursus
https://drift.eur.nl/consultancy
https://drift.eur.nl/newsletter


…en houd ons op de hoogte!

Carien van der Have
vanderhave@drift.eur.nl
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