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Verbinden	van	gelaagde	veranderpaden
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• Transformatieopgave
• Transitieopgave

• Wie	wat	waar	hoe?
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Enkele belangrijke transities & trends: Demografie

• Meer migranten > ‘mozaïek aan culturen’ (WRR, 2018)
• Vergrijzing > toenemende zorgvraag en afnemend draagvlak voorzieningen krimpgebieden (PBL)
• ‘Brain drain’ platteland > trek naar stedelijke agglomeratie

Bron:	Verheul	et	al.,	2017
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Enkele belangrijke transities & trends: Sociaal-cultureel

• Individualisering, virtualisering en ‘lichte gemeenschappen’ (Duyvendak, 2009)
• Meer welzijn en zelfredzaamheid (‘doe-het-zelf-samenleving’), maar ook: minder 

tevredenheid en minder ‘toegang’ tot hulpbronnen onder gedepriveerden (SCP, 2017)
• Meer singels, later hechting, meer echtscheiding > In 2050 helft Nederlanders single (CBS)

Bron:	Verheul	et	al.,	2017
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Enkele belangrijke transities & trends: Economie

• Gestage groei van flexibilisering, digitalisering/robotisering > impact op banen, scholing?
• Circulaire economie, platformeconomie, ‘het nieuwe maken’ > andere markten?
• Middellange termijn (2018-2021) wereldwijde economische groei en profijt Nederland als 

handelsland, maar: weinig koopkrachtstijging en lange termijn onzekerheid (CPB)
• Nederlandse vastgoedmarkt en infrastructuur als internationaal beleggingsobject

Bron: Deloitte

Bron:	Verheul	et	al.,	2017
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Enkele belangrijke transities & trends: Ruimte

• Vraag naar woningen in stedelijke agglomeraties (PBL: > 1 miljoen 2030)
• Beleidsambities: transformeren bestaande bebouwde stad boven groene uitleggebieden
• Beleidsambities: energietransitie, duurzaamheid, multi-modaal vervoer

Bron: PBL

Bron:	Verheul	et	al.,	2017
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Enkele belangrijke transities & trends: Klimaat
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Waarom	is	verandering	moeilijk?	
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Kernprobleem binnenstedelijk transformatie: mismatch woningvraag 
en transformatiepotentie

• Slechts 25 % van woningbouwopgave binnen stadgrenzen door markt opgepakt (PBL)
• Brink (2017) vervolgonderzoek naar reële transformatiepotentie voor 1 miljoen woningen < 2030

Bron:	Verheul	et	al.,	2017
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Complexiteit verandering
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Figure:	Ellen	van	Bueren
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Institutionele veranderopgave
• Aanpassing / vernieuwing van bestaande 

verhoudingen tussen publiek, privaat en civil
society. 

• Aanpassing / vernieuwing regulerend kader.
• Nieuwe instrumenten, 

samenwerkingsarrangementen. 
• Interacties doorkruisen ketens en sectoren

Cultuur

Wet- en	
regelving

Arrangementen

Interacties
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Noodzaak tot verandering
+ 

ontwikkeling van oplossingen
=

Gelaagd proces van verandering:
• Praten en plannen

• Experimenteren en doen
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Praten	en	plannen:	
transitieagenda’s,	klimaattafels,	roadmaps…

• Nationaal,	
regionaal,	lokaal

• Sectoraal	en	
integraal,	
gebiedsgericht

• Stip	op	de	
horizon

• Iedereen	aan	
tafel
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Experimenteren	en	doen:
Living	labs,	experimenten,	regelvrije	zones,	…

• Resultaatgericht
• Co-creatie/	

participatie
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Governance uitdagingen uitwisseling van	hulpbronnen

• Behoud van	kwaliteit
en toezicht daarop

• Leveringszekerheid

• Aansprakelijkheid

• Lock-in	op	systeem
niveau

• Grote	publieke
investeringen,	business	
case??
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Institutionele	leegte	/	drukte:
Zoektocht	naar	afstemming/richting		t.a.v.	
rollen,	legitimiteit,	ambitieniveaus,	
conflicterende	waarden

Praten/plannen

Doen/experimenteren
• Omgevingswet	/	Novi?
• Klimaatwet?
• Regierol?	Wie?	Op	welk	

niveau?

Terugval	op	zekerheden	in	tijden	van	‘oude’	opgaven	en	
beoordelingscriteria	(1	miljoen	woningen,	uitbreiding	Schiphol,	asfalt)
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Oplossing	?

• Technologische	doorbraak?	Rijk	als	regisseur?	
• Intussen	vorm	blijven	geven	aan	instituties	die	

praten	en	doen	op	elkaar	helpen	afstemmen.	


