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De Transitie Motor: 

Met elkaar wordt 
het beter

Met haar wereldwijd ontwrichtende gevolgen legt COVID-19 bloot hoezeer  
we met elkaar verbonden zijn. In deze verbinding ligt de kans om met elkaar  
de maatschappelijke regie te nemen. De Transitie Motor nodigt u uit tot een 

herbezinning op het Nederland van morgen.

processen binnen de sociale en ecologische gren-
zen willen inpassen? Hoe kunnen we deze andere 
waarden dieper verankeren in onze samenleving, 
zodat de samenleving als geheel rechtvaardiger, 
inclusiever, duurzamer en vooral veerkrachtiger 
kan worden? Met als uitkomst een veerkrachtige 
samenleving die anticipeert op toekomstige uitda-
gingen, met een evenwichtige economie die goed 
is voor mens en natuur. 

Deze crisis maakt meer dan ooit duidelijk hoe 
onduurzaam en problematisch de richting van 
economische ontwikkeling pre-COVID-19 eigenlijk 
was. En ook dat voor heel veel mensen dat nu pas 
echt zichtbaar lijkt te worden. Het blijkt dat ‘busi-
ness as usual’ helemaal niet bestaat waarbij helder 
wordt dat verandering de grote constante is. En de 
verwachting dat alles ongeveer blijft zoals het altijd 
was, wordt inmiddels afgedaan als een te lang 
gekoesterde illusie.

Voor al die pioniers, ondernemers, ambtena-
ren, wetenschappers en activisten die al jaren aan 
duurzaamheid, rechtvaardigheid, sociale eco-
nomie, directe democratie, circulariteit, gezonde 
voedselsystemen, natuur-inclusieve landbouw, in-
clusief onderwijs en basisinkomen werken, geldt het 
tegenovergestelde. De beweging waar zij zich hard 
voor maakten werd lange tijd gezien als marginaal 
of alternatief. Nu komt er ineens de bevestiging dat 

Solidariteit, naastenliefde en waardering voor de 
natuur zijn de laatste tijd alom voelbaar gewor-
den. Er ontstond diepe dankbaarheid voor onze 
gezondheid en voor de mensen die onze ge-
liefden verzorgen in een tijd waarin we uit liefde 
afstand van hen houden. Zichtbaar geworden 
zijn ook de waarden op basis waarvan onze 
pre-COVID-19 samenleving, het oude ‘normaal’, 
gebaseerd was. De maakbaarheid van het leven 
die nu ineens zeer relatief blijkt, de individualiteit 
die mensen kwetsbaar en eenzaam doet voelen 
en een sec op groei gefocuste economie die 
onze natuurlijke en menselijke hulpbronnen uitput 
en overbelast. 

HERBEZINNING
Deze zichtbaarheid van beide kanten van de 

medaille van onze samenleving, van waarden die 
haaks op elkaar staan, roept veel vragen op. Het 
nodigt uit tot een herbezinning op het Nederland 
van morgen en de waarden die dan leidend zijn. 
Hoe ziet een samenleving eruit waarin welvaart 
breder gedefinieerd wordt dan welvaart in finan-
ciële zin? Denk aan wederkerigheid, aan sociale 
economie, aan een samenleving die functioneert 
als partner van de natuur in plaats van heerser 
over de natuur. Welke andere principes willen we 
hanteren als we onze productie- en consumptie-

wat zij (wij, de samenleving) doen nodig, waardevol 
en gewenst is. 

In de transitiegesprekken, van waaruit De 
Transitie Motor is ontstaan, vonden veel van deze 
mensen elkaar: van betrokkenen vanuit ministeries 
en lagere overheden, universiteitsmedewerkers, de 
buurvrouw en de werknemer in de exportbranche 
tot de kunstenaar. Overal in onze samenleving zet-
ten mensen zich al jarenlang mentaal, met handen 
en met hart, in voor het Nederland 
van morgen.

Een herbezinning op waarden 
en daarop gebaseerde transitie-
initiatieven zijn al jaren gaande. Door 
de crisis vindt er nu een enorme 
versnelling plaats en groeit de groep 
‘herbezinners’ explosief. De uiteenlo-
pende initiatieven en organisaties die 
op vele fronten toewerken naar zo’n 
veerkrachtige samenleving worden 
momenteel beter zichtbaar. Er ligt een 
enorme mogelijkheid om de krachten 
te bundelen en met elkaar de maatschappelijke re-
gie te nemen om de kanteling in onze samenleving 
te bewerkstelligen.

EEN HANDREIKING
Op Bevrijdingsdag, 5 mei 2020, presenteerde 

De Transitie Motor daarom een handreiking aan 
de Nederlandse regering en aan de samenleving. 
Deze handreiking schetst een koers vooruit voor het 

Nederland van morgen. Een koers waarbij de ken-
nis, creativiteit, innovativiteit, tools en de vele reeds 
bestaande maatschappelijk initiatieven nog beter 
zichtbaar worden voor overheid, bestuur en beleid, 
en een bron vormen om uit te putten. Een koers 
vooruit, waarbij in verbinding tussen burgers, over-
heid en bedrijfsleven het bundelen van deze initi-
atieven mogelijk wordt. Een koers vooruit, mogelijk 
gemaakt door de enorme diversiteit van mensen, 

initiatieven en gezamenlijke inzet. 
De handreiking werd begeleid 

door een oproep aan het kabinet om 
samen te werken met en gebruik te 
maken van deze groeiende bewe-
ging. In een andere brief werd de sa-
menleving opgeroepen mee te doen 
en aan te sluiten bij initiatieven in de 
buurt, de regio of op landelijk niveau.

De Transitie Motor is een echte 
motor: aanjager en facilitator van 
de brede beweging, bestaande uit 
ondernemers, burgers, initiatieven en 

organisaties die samen werken aan een veerkrach-
tige samenleving en economie, waarin we goed 
voor elkaar en de aarde zorgen door de gewenste 
en benodigde maatschappelijke veranderingen in 
de praktijk te brengen. De motor wil een versnelling 
aanbrengen, via een coöperatieve samenwerking, 
uitmondend op 5 mei 2021 in een breed gedragen 
maatschappelijke koers naar het door ons allen 
gewenste Nederland van morgen. 

‘Door de  
crisis groeit  
de groep 

“herbezinners” 
explosief.’
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DE PIJLERS
De Transitie Motor benut het momentum van 

de coronacrisis om een gedeelde visie te schetsen 
voor het Nederland van morgen. Een Nederland 
dat als geheel sociaal, economisch en ecologisch 
veerkrachtiger is. Een Nederland waarin waarden 
zoals rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaam-
heid leidende beginselen zijn. De pijlers waarlangs 
we als samenleving de ambitie van het Nederland 
van morgen waar kunnen maken schetsten we 
reeds in de recent gepubliceerde Handreiking. 
Deze tien pijlers luiden als volgt:
1. Hervorming van financiële en  

fiscale structuren 
2. Gezonde leefomgeving 
3. Circulaire businessmodellen 
4. Eerlijke arbeid in de 21e eeuw 
5. Diversiteit en vernieuwing van het onderwijs 
6. Inclusiviteit en participatie 
7. Duurzaam voedselsysteem
8. Energie en mobiliteit
9. Gezonde internationale relaties 
10.  Natuur- en biodiversiteitsherstel
De handreiking is een uitnodiging aan de samenle-
ving en aan de politiek om in gesprek te gaan over 
de visie voor het Nederland van morgen, én om 
gezamenlijk in constructieve samenwerking tussen 
burgers, overheid en bedrijfsleven het Nederland 
van morgen te creëren.

BRUG NAAR DE TOEKOMST
De uitdaging is om de komende tijd een brug 

te slaan tussen twee werelden. Aan de ene zijde 

de bestaande instituties en structuren, die nog 
sterk worden gekenmerkt door het oude ‘nor-
maal’, de oude maatschappelijke verhoudingen 
en de oude economie.

Aan de andere kant een gefragmenteerd, 
beperkt zichtbaar en decentraal georganiseerd 
ecosysteem van experimenten en initiatieven. De 
ene wereld houdt de sleutels in handen tot demo-
cratische, legitieme en maatschappelijke stabiliteit 
en besluitvorming. De andere wereld heeft de 
sleutel tot transities naar lokaal maatwerk, inclusivi-
teit, rechtvaardigheid en duurzaamheid. De eerste 
groep vraagt #hoedan, de tweede groep laat 
zien #zodan! 

In de maatschappelijke transitieruimte die 
nu aan het ontstaan is nemen de onzekerheid 
en chaos, en daarmee ook de roep om controle 
en de weerstand tegen verandering toe. De 
transitieruimte biedt tegelijkertijd ook kansen om 
grote stappen te zetten. Dat vraagt wel om een 
passende vorm van transitiesturing die helpt om 
de woelige dynamiek te kanaliseren in de juiste 
richting. Een wijze van sturing die de transitiebe-
weging vanaf buiten (vanuit de samenleving) naar 
binnen (bestuur en beleid) kan brengen. Sturing 
door middel waarvan nieuwe mechanismen tot 
stand worden gebracht tussen overheid, markt en 
maatschappij. Een bundeling van transitiekrachten 
met mandaat, middelen en menskracht. Een nieuw 
institutioneel ontwerp dat vanuit transformatieve 
governance-competenties en -instrumenten de 
turbo op mogelijke en gewenste transities zet: De 
Transitie Motor.

De Transitie Motor kan de brug slaan tussen de 
maatschappelijke transitiekrachten en de formele, 
representatieve democratie. Vanuit brede maat-
schappelijke verkenningen kunnen de agenda, 
algemene inzichten en lessen, noodzakelijke 
randvoorwaarden en ondersteuning worden ge-
inventariseerd om deze vervolgens te vertalen in 
formeel beleid, politieke besluitvorming en geor-
ganiseerde steun om het Nederland van morgen 
te realiseren. 

De Transitie Motor beoogt een coöperatieve 
krachtenbundeling van op transitie gerichte amb-
tenaren, onderzoekers, ondernemers, burgers en 
instellingen te zijn, waardoor vergroting, versnel-
ling en inbedding van transitie-initiatieven moge-
lijk wordt. In de kern heeft De Transitie Motor vier 
functies die samenhangen met beleidstransities en 
maatschappelijke transities:
1. Verbreden, versterken en zichtbaar maken 

van bestaande initiatieven en organisa-
ties. We gaan dit doen door in vrijdagmid-
dag transitiegesprekken, per pijler, met alle 
mensen en organisaties die 
zich daarmee verwant voelen, 
de pijlers verder te ontwikkelen 
(Massa maken); 

2. Participatie van het beleid organi-
seren. Dat kan bijvoorbeeld door 
ondernemende ambtenaren de 
kans te geven (met mandaat en 
middelen) om mee te werken aan 
transities en de lessen en inzichten 
hieruit naar beleidsagenda’s te 
vertalen (Beleidsparticipatie);

3. Verspreiden van deze nieuwe 
manieren van kijken, denken en 
werken en olievlekwerking. Dat 
kan door faciliterende regels, ruimte bieden 
en maatschappelijke dialoog, en met maat-
schappelijk onderzoek en politiek debat (Soci-
ale diffusie);

4. Agenderen van deze maatschappelijk gedre-
ven sporen naar de toekomst op de formele 
politieke besluitvorming. Dat kan door te laten 
zien dat er een maatschappelijke meerwaar-
de is met praktisch bewijs. Het gaat uiteinde-
lijk om een ombuiging van Rijksinvesteringen 
en het openbreken van lopende contracten 
(Institutionaliseren).

‘De 
transitieruimte 
biedt kansen 

om grote 
stappen  

te zetten.’
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IN VERBINDING VERKENNEN
Vanuit onderzoek en ervaring met transitiepro-

gramma’s en vanuit de transitiegesprekken kristal-
liseert het inzicht dat er een meer productieve en 
transformatieve manier mogelijk is om maatschap-
pelijk samen te werken aan transities. Een manier 
waarop het transformatief ondernemerschap van 
mensen dat massaal aanwezig is, de bestaande 
structuren, instituties en gevestigde patronen helpt 
te bewegen. 

Laten we de komende maanden gebruiken 
om met elkaar te verkennen hoe dat eruit kan zien 

en hoe de verschillende werelden 
met elkaar verbonden kunnen wor-
den. Wij vinden het hierbij hoopvol 
dat we als mensen met interesse en 
inzet voor transities naar een veer-
krachtige toekomst met elkaar in 
gesprek zijn gekomen. 

Het succes van De Transitie Motor 
is wat ons betreft afhankelijk van 
het delen van de onderliggende 
waarden (rechtvaardigheid, inclusi-
viteit en duurzaamheid) die aan het 
Nederland van morgen ten grondslag 
liggen, én van de oprechte inzet om 
met elkaar het Nederland van mor-

gen te creëren. 
We zien u graag op vrijdagmiddag bij de  

transitiegesprekken. ••

Sjoerd Kluiving, Hans Leeflang,  
Derk Loorbach, Madeleen Mulder en  
Jelleke de Nooy van Tol, uit naam van  
meer dan achthonderd denkers en doeners,  
grote en kleinere initiatieven die werken  
aan een duurzaam Nederland na corona 

Meer informatie:  
https://drift.eur.nl/petitie-de-transitie-motor/ 
www.detransitiemotor.nl
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