


Om tot duurzame steden te komen is het nodig om 
ruimtelijke ontwikkeling, beheer en gebruik gericht en in 

samenhang in te zetten, uitgaande van plekken in de stad.

Daarvoor is het nodig om binnen de daarbij betrokken
(regime)organisaties fundamenteel anders te gaan werken.
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Casus: Rijnhaven, Rotterdam

De Rijnhaven is een voormalige 
stadshaven in Rotterdam. Ze ligt op 
de grens van twee 
gebiedsontwikkelingen: Kop van Zuid 
en Stadshavens. 

De Kop van Zuid is een 
herontwikkeling van oude 
havengebieden gericht op 
verbinding met het centrum van de 
stad aan de overzijde van het water.

Het Stadshavensproject is een 
herontwikkeling van oude 
havengebieden gericht op de 
verduurzaming van haven en stad.
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Casus: Rijnhaven, Rotterdam

De Kop van Zuid ontwikkeling van de 
Rijnhaven was landgebonden. Op de 
Wilheminapier moesten torenflats 
komen, op Katendrecht het 
European China Centre. Daartussen 
waren het Rijnhavenpark en het 
House of Design bedacht.

Het waterbekken was geen 
ontwikkelgebied, maar een locatie 
waarop af en toe drijvende 
evenementen konden worden 
georganiseerd.

Rijnhaven bridge 

Rijnhaven park 

House of Design European China Centre 

Katendrecht 

Wilhelminapier 

Drijvende 
evenementen
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Casus: Rijnhaven, Rotterdam

Door de komst van de ‘drijvende 
bollen’ in de Rijnhaven veranderde 
de kijk op het waterbekken. 

De drijvende bollen waren 
ontwikkeld op het RDM, een ander 
voormalig havengebied. Het was een 
stap in de ontwikkeling van drijvend 
bouwen die ook internationaal de 
aandacht trok.

Ten gevolge daarvan kwam in de 
Rijnhaven een zoekgebied voor 
drijvend bouwen, temidden van de 
high-end Kop van Zuid ontwikkeling.
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Casus: Rijnhaven, Rotterdam

Door de financiële crisis raakte de 
Kop van Zuid gebiedsontwikkeling uit 
zicht. Daarop heeft de gemeente de 
ontwikkeling en exploitatie van de 
gehele havenbekken aanbesteed. 
Het moest hét internationale 
voorbeeld van duurzame drijvende 
gebiedsontwikkeling worden.
Drie consortia hebben ingeschreven. 
Ze zijn alle drie afgewezen. Eén van 
de consortia heb ik van dichtbij 
kunnen volgen. Het bestond uit 
gerenommeerde partijen die 
geloofden in de ontwikkeling en 
maanden hebben gewerkt aan een 
plan voor de gebiedsontwikkeling.
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Transitietheorie: duurzame stedelijke transformatie

Om te verklaren wat er was gebeurd in de 
Rijnhaven ben ik de transitieliteratuur 
ingedoken. Die beschreef (moeilijkheden 
bij) fundamentele verandering van 
maatschappelijke systemen. In een paper 
heb ik die theorie gekoppeld aan 
gebiedsontwikkelingen.
Ik beargumenteer daarin dat duurzame 
steden zullen moeten bestaan uit 
duurzame plekken, die duurzaam moeten 
worden ontwikkeld, beheerd en gebruikt. 
Om dat te bereiken zullen alle betrokken 
sectoren duurzaamheid als doel moeten 
hebben. Dit vraagt diverse samenhangende 
duurzaamheidstransities, waarbij een 
transitie een fundamentele verandering is  
van de dominante cultuur, structuur en 
praktijk van een maatschappelijk systeem.
Duurzame drijvende gebiedsontwikkeling in 
de Rijnhaven was in dat opzicht een unieke 
kans. Die is mislukt door traditionele regels 
in een innovatieve aanbesteding.
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Casus: Water Sensitive Rotterdam (WSR)

Na mijn onderzoek naar Rijnhaven kreeg ik 
de kans om als onderzoeker deel uit te 
gaan maken van het WSR kernteam.

WSR was een reactie op de Rotterdamse 
waterplannen en adaptatiestrategie waarin 
weinig aandacht was voor wat ‘de gewone 
Rotterdammer’ nodig had. 

WSR ging uit van het stimuleren van 
watersensitieve gemeenschappen en 
klimaatadaptieve projecten en het 
verbinden van beiden. Met als doelen: 

• te komen tot groene, sociale, 
klimaatbestendige plekken in de stad

• de werkwijze in het stedelijk 
waterbeheer te veranderen in een 
watersensitieve werkwijze.
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Casus: Water Sensitive Rotterdam (WSR)

WSR was geen programma of project, 
maar een beweging waarin iedereen 
die het gedachtengoed omarmde 
welkom was en werd geholpen. 

WSR werd gefinancierd uit 
innovatiefondsen en aangestuurd door 
een kernteam dat vooral bestond uit 
mensen van buiten de gemeente. Om 
de doelen te bereiken werd een breed 
scala aan middelen ingezet. De sturing 
vanuit het kernteam was doelgericht, 
opportunistisch en reflectief. 

WSR was een –succesvolle – tijdelijke 
beweging die is overgegaan in het 
Rotterdams Weerwoord.
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Van praktijk naar theorie...

WSR paste goed in mijn conceptueel 
model: via beheer en gebruik werd 
duurzame stedelijke transformatie 
vormgegeven. 
Het leidde tot het inzicht dat niet 
alleen in de theorie, maar ook in de 
praktijk plekken centraal zouden 
moeten worden gesteld. Want op een 
plek worden op verschillende 
momenten in de tijd ingrepen gedaan. 
Iedere ingreep kan in beginsel worden 
benut om de plek duurzamer te 
maken.
Beheer en gebruik bieden de kans om 
(dagelijks) kleine stapjes richting 
duurzame plekken te zetten. Dat is 
relevant voor bestaand stedelijk 
gebied, maar ook omdat het zo goed 
als onmogelijk is om in één keer een 
duurzaam gebied te ontwikkelen. 
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...maar niet van theorie naar praktijk

Vanuit de theorie aanbevelingen 
formuleren voor WSR bleek voor mij 
niet mogelijk. De literatuur was of te 
algemeen of, in het geval van casus 
beschrijvingen, juist te specifiek. Ik liep 
ook tegen een fundamenteler 
probleem aan.
Vanuit transitiemanagement bekeken 
was WSR een transitie experiment in 
de transitie naar een watersensitieve 
stad, die uiteindelijk zal leiden tot de 
afbraak van bestaande structuren en 
de opbouw van nieuwe. 
Maar in de WSR praktijk werden al 
concrete stappen gezet voor een 
duurzame stedelijke transformatie en 
stonden de bestaande structuren niet 
ter discussie.

10-10-2022 12



Casus: Toekomstbestendige dorpen en wijken, Raalte

Om zelf aan de slag te gaan met mijn 
bevindingen uit WSR en verder 
onderzoek te doen in en naar de 
praktijk ben ik bij gemeente Raalte 
gaan werken als regisseur water, 
riolering en klimaatadaptatie. 
In Raalte moesten een gemeentelijk 
rioleringsplan en klimaatadaptatie-
beleid worden opgesteld. Het 
beheer van de openbare ruimte 
moest verder worden ontwikkeld, 
waaronder de regisseursfunctie. Dit 
speelde in de context dat gemeente 
Raalte bezig was om een 
omgevingsvisie op te stellen, met 
daarin toekomstbestendige dorpen 
en wijken als één van de drie 
kernopgaven.
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Casus: Toekomstbestendige dorpen en wijken, Raalte

Door in het nieuwe GRP het voorkomen 
van extreme wateroverlast centraal te 
stellen verschoof de aanpak van de onder-
naar de bovengrond en van sectoraal naar 
integraal. Het klimaatadaptatiebeleid dat 
daarna is ontwikkeld sloot daar op aan. 

Beide pasten in het nieuwe beleid voor een 
toekomstbestendige openbare ruimte 
waarin vervangingsopgaven, 
beleidsopgaven en maatschappelijke 
opgaven daar waar mogelijk in combinatie 
worden opgelost.

Met bestuur, management en organisatie 
heb ik een aanpak besproken waarin het 
principe van stapsgewijs toewerken naar 
een toekomstbestendige buurt wordt 
vormgegeven in een meerjarige werkwijze, 
waarin tussentijds inhoudelijk en politiek 
kan worden gestuurd. Zo’n meerjarige 
werkwijze is ook ontwikkeld.
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Casus: Toekomstbestendige dorpen en wijken, Raalte

In de meerjarige werkwijze worden 
jaarlijks integrale afwegingen gemaakt 
over de inzet van onderhouds, 
vervangings- en herontwikkelings-
projecten. De politiek kan daarin 
sturen op projectniveau, maar ook op 
buurtniveau. 
De ontwikkeling en implementatie van 
de werkwijze vraagt voortdurende 
sturing op verschillende 
samenhangende onderdelen en neemt 
enkele jaren in beslag. De focus ligt 
daarbij nog vooral op beheer van de 
openbare ruimte. 
Om alle ingrepen te kunnen inzetten 
voor toekomstbestendige dorpen en 
wijken zal de koppeling met ruimtelijke 
ontwikkelingen en gebruikers nog 
moeten worden gemaakt.
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Organisatietransities

Als een maatschappelijk systeem 
fundamenteel verandert, zullen 
organisaties die deel uitmaken van dat 
systeem logischerwijze ook 
fundamenteel veranderen. Die 
organisaties kunnen zelf ook worden 
beschouwd als een systeem, met een 
eigen organisatiecultuur, -structuur en 
-praktijk. De transitie van dat systeem 
noem ik een organisatietransitie. 
De cultuur, structuur en praktijk van 
organisatie en maatschappelijk 
systeem zijn niet gelijk! 
Blijkbaar verandert de transitie die 
wordt beschouwd als wordt 
ingezoomd op een onderdeel van het 
systeem dat wordt bestudeerd. Dat 
noem ik het kaleidoscoopeffect.

10-10-2022 16



Organisatietransities en maatschappelijke transities

Kennis over de samenhang van 
maatschappelijke transities en de 
organisatietransities geeft inzicht in 
hoe organisaties om kunnen gaan 
met maatschappelijke transities. En 
geeft inzicht in hoe organisaties de 
maatschappelijke transitie kunnen 
beïnvloeden.

Dat kan leiden tot meer 
mogelijkheden om zowel 
maatschappelijke als 
organisatietransities te monitoren, 
voorspellen en sturen.

In de volgende slides doe ik daar een 
eerste aanzet voor.
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De basiswerkwijze van regimeorganisaties

Als maatschappelijke behoeften 
veranderen, leidt dat in een 
regimeorganisatie tot nieuwe 
organisatiedoelen die via die 
organisatiecultuur en –structuur 
leiden tot aangepaste producten en 
diensten. 

Kleine veranderingen kunnen 
efficiënt worden verwerkt, maar 
veranderingen die vragen om 
aanpassing van structuur en cultuur 
kosten veel tijd en moeite.

Deze basiswerkwijze stabiliseert niet 
alleen de organisatie, maar ook het 
maatschappelijke systeem en remt 
dus maatschappelijke transities.

Werkwijze van de organisatie als onderdeel van een 
maatschappelijk systeem

Impact van een transitie van dat maatschappelijke 
systeem op die organisatie

Maatschappelijke behoeften
veranderen fundamenteel, met grote 

onzekerheden,

worden vertaald in

organisatiedoelen zijn moeilijk te bepalen,

die via

organisatiestructuur en –
cultuur

moeten worden aangepast,

leiden tot

producten en diensten voldoen niet langer
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De impact van een maatschappelijke transitie

Als een maatschappelijke transitie gaat 
versnellen, gaat de basis werkwijze van de 
regimeorganisatie werken als een 
wurgsteek. Maatschappelijke behoeften 
veranderen dan dusdanig dat de 
organisatiecultuur en –structuur zouden 
moeten worden aangepast om nieuwe 
producten en diensten te leveren. Maar 
omdat de maatschappelijke veranderingen 
snel verlopen en de onzekerheden groot 
zijn is het moeilijk om doelen te stellen 
voor de benodigde verandering. 

Hoe meer de focus wordt gelegd op de 
(langzaam verlopende) interne 
veranderingen, hoe groter de afstand 
wordt tot de (snel verlopende) externe 
veranderingen. Niet handelen is echter ook 
geen optie, want de producten en diensten 
die worden geleverd voldoen niet meer, de 
maatschappelijke druk neemt toe en 
daarmee ook de interne onrust.

Werkwijze van de organisatie als onderdeel van een 
maatschappelijk systeem

Impact van een transitie van dat maatschappelijke 
systeem op die organisatie

Maatschappelijke behoeften
veranderen fundamenteel, met 

grote onzekerheden,

worden vertaald in

organisatiedoelen zijn moeilijk te bepalen,

die via

organisatiestructuur en –
cultuur

moeten worden aangepast,

leiden tot

producten en diensten voldoen niet langer
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De essentie van een organisatietransitie

Als de maatschappelijke transitie in de 
versnellingsfase komt zal de 
organisatietransitie ook in de 
versnellingsfase moeten komen. Echter, om 
te komen tot een wijziging van de 
organisatiecultuur, -structuur en –output, 
zal de basiswerkwijze moeten veranderen.
Een voor de hand liggende manier is om 
rechtstreeks producten en diensten te gaan 
ontwikkelen om te voldoen aan de 
maatschappelijke behoeften. Dat is in feite 
een terugkeer naar de beginfase van een 
organisatie. Daar zal op termijn weer een 
nieuwe organisatiecultuur en –structuur uit 
ontstaan. 
Door de basiswerkwijze te veranderen zal 
de regimeorganisatie gaan bijdragen aan de 
versnelling van de maatschappelijke 
transitie. Dat maakt het ook een potentieel 
sturingsmechanisme voor een 
regimeorganisatie als een maatschappelijke 
transitie wenselijk wordt geacht.

Werkwijze van de organisatie als onderdeel van een 
maatschappelijk systeem

Impact van een transitie van dat maatschappelijke 
systeem op die organisatie

Maatschappelijke behoeften
veranderen fundamenteel, met 

grote onzekerheden,

worden vertaald in

organisatiedoelen zijn moeilijk te bepalen,

die via

organisatiestructuur en –
cultuur

moeten worden aangepast,

leiden tot

producten en diensten voldoen niet langer
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Ontwerpprincipes voor organisatietransities

Het concept van organisatietransities creëert 
de mogelijkheid om transitiekennis en 
organisatiekunde te verbinden. Voor de 
master Management, Culture and Change heb 
ik dat in de module Organisatiepsychologie 
gedaan vanuit het concept bevlogen 
leiderschap. 
Dat heeft geleid tot enkele ontwerpprincipes 
voor organisatietransities. Gekoppeld aan het 
principe om uit te gaan van plekken (slide 11) 
wordt daarmee een volgende stap gezet naar 
een praktijkgerichte, wetenschappelijk 
onderbouwde werkwijze om stapsgewijs 
duurzame stedelijke transformatie te kunnen 
realiseren.
Die werkwijze kan worden gezien als een 
organisatorische vertaling van de voor 
duurzame stedelijke transformatie vereiste 
structuur, cultuur en praktijk:
• lange termijn geörienteerd en systemisch;
• open en samenwerkingsgericht;
• toepassing van flexibele werkwijzen en 

nieuwe technieken.

In organisatietransities is het nodig om:
• de maatschappelijke transitie en de organisatietransitie te 

begrijpen en met elkaar te verbinden;
• de transities te framen als uitdaging, niet als probleem;
• een team samen te stellen dat deze uitdaging kan en wil aangaan; 
• een veilige leeromgeving te creëren waarin wordt 

geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen, producten en diensten;
• autonoom werken en leren te faciliteren en een positieve 

teamsfeer te creëren;
• het geleerde te verbreden naar andere situaties en op te schalen 

naar de rest van de organisatie en daarbuiten;
• medewerkers te begeleiden en te ondersteunen in de 

organisatietransitie en de persoonlijke impact die deze op hen zal 
hebben.
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