
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie uit  
doorbraken 
 

Juni 2012 

 

Het rapport Inspiratie uit doorbraken beschrijft acht 
aansprekende initatieven die elk een radicale visie in de 
praktijk brengen. Terwijl ze tegen de stroom in gaan, worden 
ze zelf een draaggolf voor de verspreiding van hun nieuwe 
denk- en werkwijze. Uit de voorbeelden komen vier rode 
lijnen naar voren die ter inspiratie kunnen dienen voor de 
stimulering van lokale energietransities. 
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Het rapport Inspiratie uit doorbraken is het resultaat van een onderzoek van DRIFT (Dutch Research 
Institute for Transitions, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Een eerste 
inventarisatie en reflectie is uitgevoerd in opdracht van Stichting Zonne-energie Wageningen in het 
kader van het IKS2-project Doorbraak zonne-energie in de bestaande bouw, de uitwerking tot een 
publicatie is gedaan binnen het EOS-LT project Transitie in energie en proces voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. 

Met dank aan:  Cees de Waal (TESO), Brendan de Graaf (TexelEnergie), Eveline Bronsdijk 
(Informatiepunt Duurzaam Rotterdam), Irma Bijl (deelgemeente Charlois, Rotterdam), Cathy de Bruin 
en Indra van Sande (Stad Gent), Rogier Coenraads (Stichting Zonne-energie Wageningen), Helmi 
Hansma, Katinka Wijsman, Caroline de Haan en Frank van Steenbergen (DRIFT, Erasmus Universiteit 
Rotterdam). 
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Introductie 
De lokale schaal is de schaal waar oorzaken en effecten van mondiale duurzaamheidsvraagstukken 
samenkomen (zoals uitputting, klimaatverandering, vervuiling en sociale ongelijkheid) en is tevens 
een goede schaal om antwoord te bieden op deze vraagstukken. Veel Nederlandse gemeenten 
hebben dan ook hoge duurzaamheidsambities. Steeds meer realiseren ze zich dat het behalen 
hiervan niet haalbaar is met een aantal projecten of subsidies, maar vraagt om een fundamentele 
omslag in de manier van denken, (samen)werken en organiseren – een zogenoemde transitie.  

Om gemeenten handvatten te bieden om een lokale energietransitie te beïnvloeden en te versnellen, 
heeft DRIFT In het kader van het EOS-LT project Transitie in energie en proces voor duurzame 
gebiedsontwikkeling de methodologie Transitie Management toegespitst op gebiedsontwikkeling1.  
In dit project bleek tevens dat gemeenten de behoefte hadden om verder te kijken dan hun 
belevingswereld en inspiratie te halen uit andere domeinen.  

Voor de publicatie Inspiratie uit doorbraken is DRIFT daarom nog veel breder op zoek gegaan naar 
toonaangevende initatieven die kunnen worden gezien als doorbraken. Doorbraken omdat ze een 
visie in de praktijk brengen die ingaat tegen wat gangbaar is en ze zelf een draaggolf vormen voor de 
verspreiding van hun nieuwe denk- en werkwijze. Deze publicatie is een verdere uitwerking van een 
inventarisatie gemaakt in opdracht van Stichting Zonne-energie Wageningen (SZEW), een organisatie 
die een doorbraak nastreeft voor zonne-energie in de bestaande bouw.  

De – zeer diverse – voorbeelden zijn geclusterd in vier thema’s, met steeds een korte introductie. 
Aan bod komen: 

Lokaal samen sterk 

 Texels Eigen Stoomboot Onderneming 

 TexelEnergie 

Benutten van onontdekte potentie  

 Garden Resource Program Collaborative in Detroit 

 Groene daken in Rotterdam 

Radicale innovatie, het product voorbij 

 Tapijtfabrikant gaat Cradle to Cradle 

 OV fiets 

Van top-down naar mobiliseren en verbinden 

 Wijkarena Oud-Charlois 

 Transitie arena voor Gents Klimaatverbond 

 
Naast deze voorbeelden bevat de memo een afsluitend hoofdstuk met conclusies, waarin 
teruggeblikt wordt op de voorbeelden met in het achterhoofd de uitdaging om lokale 
energietransities te stimuleren.   

Voor de beschrijvingen is gebruik gemaakt van publiek toegankelijke documenten, zoals 
beleidsdocumenten, evaluaties, krantenartikelen en presentaties. De beschrijvingen van stedelijk 
transitiemanagement in Gent en Oud-Charlois zijn gebaseerd  op persoonlijke betrokkenheid en 
interviews met deelnemers. 

                                                           

1
 Zie pagina 33 voor een overzicht van referenties  
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Lokaal samen sterk 
Globalisering en de digitale revolutie maken de wereld steeds kleiner en 
steeds sterker verbonden.  Toch is juist veel slagkracht te vinden op lokale 
schaal, deels in reactie op de onpersoonlijkheid en ongrijpbaarheid die met 
globalisering gepaard gaat. Ter illustratie hiervan beschrijven we twee 
markante Texelse voorbeelden: de Texels Eigen Stoomboot Onderneming en 
TexelEnergie.  

Beide initiatieven bouwen voort op de identiteit van een eigenwijs eiland en 
staan dicht bij de eindgebruiker, die zelf mede-eigenaar is. Ze lopen (ver) 
vooruit op de groeiende onderstroom die streeft naar “samenredzaamheid” 
of een “doe-het-samen maatschappij”, die nu onder andere tot uiting komt in 
honderden lokale energie-initiatieven in Nederland. 
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Texels Eigen Stoomboot Onderneming 

Introductie 

TESO – Texels Eigen Stoomboot Onderneming –  is in 1907 door de bevolking van het eiland 
opgericht, op initiatief van de Texelse dokter Adriaan Wagemaker. TESO is sindsdien de exploitant 
van de veerdienst tussen Den Helder en Texel. 

Het woord “Eigen” in de naam geeft precies aan wat er zo bijzonder is aan deze onderneming: het 
kapitaal werd bijeen gebracht door de Texelaars zelf. Ook nu nog is het merendeel van de aandelen 
in handen van Texelaars, wat zorgt voor een sterke band met de gebruikers van de veerdienst. 

De oprichting van TESO is ontstaan uit onvrede bij de eilanders over het geringe aantal afvaarten en 
de relatief hoge vervoerstarieven van rederij Alkmaar Packet van C. Bosman, die de veerdienst 
destijds verzorgde. Uiteindelijk won TESO in 1909 de strijd om de veerdienst: Bosman verkocht zijn 
dienst aan de Texelse onderneming. 

Betrokken partijen 

Er zijn ongeveer 3100 aandeelhouders, voornamelijk Texelaars. Ieder aandeelhouder heeft één stem 
in de aandeelhoudersvergadering, ongeacht het aantal aandelen dat een aandeelhouder bezit. De 
passagiers van TESO geven een hoge waardering aan de veerdienst, met een cijfer van 8,0 volgens 
gebruikersonderzoek.  

In 2008 werd door de Tweede Kamer een aanbesteding van de veerdienst voorgenomen, op basis 
van Europese regels op gebied van concurrentie. TESO en de bewoners van Texel hebben dit buiten 
de deur weten te houden door aan te geven dat de aandelen en dus de directe invloed op de 
dienstverlening volledig in handen is van de gebruikers van de veerdienst, wat volgens hen zorgt voor 
een optimale uitkomst naar prijs, kwaliteit, veiligheid en continuïteit. 

In dit licht lijkt het belangrijk dat er zoveel mogelijk spreiding van het aandelenbezit in Texelse 
handen is. Oud-directeur Wortel was tegen verkoop van aandelen aan speculanten en niet-
gebruikers, hij betichtte deze aandelenverkopers zelfs van “verraad aan TESO en dus aan Texel”. De 
huidige directeur De Waal is milder: “Het ideaal is dat alle eigenaren van TESO ook de frequente 
gebruikers van TESO zijn, zodat het vervoersbelang voor andere belangen gaat. Een dergelijke 
gebruiker mag voor mijn part ook in Maastricht wonen.” 

Financiering 

TESO is een N.V. en verkreeg bij oprichting een startkapitaal van 75.000 gulden met de uitgifte van 
aandelen. De 3850 aandelen zijn eigendom van ongeveer 3100 (voornamelijk Texelse) 
aandeelhouders. Sinds de oprichting zijn er geen nieuwe aandelen uitgegeven.  

Het Texels belang werd bij oprichting van primair belang geacht voor het welslagen van de 
onderneming. Het grootste deel van de eventuele winst wordt, in lijn met de statutaire opdracht, 
aangewend voor verlaging van de tarieven of voor verbetering van vervoer, dus investering in de 
schepen. Hiervan profiteren ook de aandeelhouders mits zij gebruiker van de veerdienst zijn. Van de 
winst wordt, na verplichte afschrijving op schepen en gebouwen en reserveringen voor vernieuwing, 
maximaal 6% op de nominale waarde van respectievelijk 5 of 25 gulden uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Een ander deel gaat naar sponsoring, onder andere van concerten, het VVV-bestuur 
en de uitgave van historische boeken over het eiland. 

Om aandelen zoveel mogelijk in handen van de gebruikers te houden, konden de aandeelhouders de 
afgelopen jaren een aantal gratis overtochten maken op basis van een geschenk van de directie. 
Texelse aandeelhouders mogen tien keer per jaar gratis oversteken. 'Overkanters' vijf keer per jaar. 
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De aandelen worden vooral overgedragen in de familie en worden amper verhandeld. Op de 
jaarlijkse Lionsveiling lopen de prijzen van de aandelen op tot 7000 euro, dat bedrag is vooral 
symbolisch en gaat naar een goed doel. 

Resultaten 

De veerdienst heeft hoge tevredenheidscijfers. Een citaat van een Texelaar in het NRC Handelsblad: 
„Texelaars zijn mopperaars. Maar over TESO valt niks te mopperen. Het kost niks en vaart altijd.” 

Bij oprichting werd bepaald dat het de TESO niet om winst te doen was, maar om een goede 
bootdienst. Aandeelhouders zijn gebaat bij een lage prijs omdat ze zelf de grootste gebruikers zijn. En 
de bezoekers profiteren er van mee.  

De tevredenheid en de persoonlijke binding van Texelaars met TESO kwam duidelijk naar voren bij 
protesten tegen een poging tot vijandige overname en het voornemen om – volgens de concessiewet 
- de veerdienst Europees te gaan aanbesteden. 

Belangrijke inzichten 

Eigenaarschap van eindgebruikers zorgt voor optimaal voorzien in hun wensen. Aandeelhouders zijn 
gebaat bij een lage prijs omdat ze zelf de grootste gebruikers zijn en het tevens van belang vinden 
dat de dienst tegen een aantrekkelijke prijs beschikbaar is voor bijvoorbeeld hun familie, vrienden, 
klanten en leveranciers. 

De sterke identiteit van Texel, het maatschappelijke karakter van de TESO organisatie en een 
gezonde mix in het eigenaarschap van de lokale bevolking en gebruikers van de vaste wal speelt een 
belangrijke rol bij het succes van de veerdienst. Als dit er niet was, zou de veerdienst nooit opgericht 
zijn en zou bovendien een (vijandige) overname of Europese aanbesteding wellicht het einde hebben 
betekend voor TESO. 
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TexelEnergie 

Introductie 

TexelEnergie is coöperatieve energieleverancier, opgestart door bewoners van Texel. De ambitie is 
om 80% van de op Texel gebruikte energie te gaan leveren, en dit uiteindelijk lokaal duurzaam op te 
wekken. 

TexelEnergie is gestart bij 3 Texelaars, die een initiatiefgroep van 12 personen bijeen hebben 
gebracht. De gedachte was: wat we op Texel zelf kunnen doen willen we ook zelf doen. Naast de 
eigen regie was versterken van de lokale economie een belangrijke motivatie. Energie op Texel is een 
economie van 28 miljoen euro. Als dat lokale economie wordt, profiteert ook de bakker daarvan 
omdat opbrengsten terugvloeien naar eiland. 

Op dit moment wordt een deel van de duurzame energie  op Texel zelf geproduceerd, met 1 
windmolen en zonnepanelen, de rest word ingekocht van de overkant. De focus in eerste instantie 
op zonne-energie, opwekking uit biomassa en windenergie. Eerdere ambities voor getijde-energie en 
energie uit warmwaterlagen staan op een lager pitje, omdat deze niet op korte termijn realiseerbaar 
zijn. 

Betrokken partijen 

De niet zelf geproduceerde stroom word ingekocht op de markt. Aan de vraagkant is samenwerking 
met o.a. de lokale woonstichting (interessant voor zowel de energievraag als de dakoppervlakte) en 
de veerbootmaatschappij TESO (die werkt aan de vergroening van de brandstof voor de veerboten).  

In de zoektocht naar lokale energiebronnen is ook een samenwerking ontstaan met Staatsbosbeheer. 
Voorheen exporteerde Staatsbosbeheer houtsnippers die op Texel bij onderhoud vrijkwamen o.m. 
naar België, nu wordt onderzocht hoe dat lokaal gedroogd en verbrand kan worden. 

Het lokale eigenaarschap is groot: TexelEnergie heeft 2800 leden, voornamelijk woonachtig op het 
eiland. Het is mogelijk om alleen lid te worden en geen energie af te nemen, maar in de praktijk 
nemen de meeste leden ook energie af.  

TexelEnergie heeft er bewust voor gekozen om geen overheid te betrekken bij de oprichting. 
Subsidie was niet gewenst, want het bedrijf moest gewoon gezond zijn, en bovendien wilden de 
oprichters tempo maken. De samenwerking met de gemeente is wel goed. De lokale bevolking wordt 
gezien als vliegwiel van het succes. Ook steun van het maatschappelijk middenveld is belangrijk, zo 
sprak de LTO-voorzitter zich laatst uit voor lokale productie. 

Financiering 

De coöperatie heeft 2800 leden, die ieder minimaal 1 aandeel hebben. In totaal zijn er 6600 aandelen 
uitgegeven, à 50 euro. De inspraak van de leden binnen de coöperatie is niet gebonden aan het 
aantal aandelen: “one man one vote”. 

De leden hebben financieel voordeel van de rente die jaarlijks wordt uitbetaald, de groei van de 
waarde van een aandeel en bovendien de lagere energieprijs als gevolg van de collectieve inkoop van 
energie.  In de toekomst kan er ook rendement uit de coöperatie worden uitgekeerd, nu wordt dit 
nog geïnvesteerd in projecten en het bedrijf. De coöperatie heeft ook een aantal productie BVs ,deze 
worden mogelijk ondergebracht in een holding. 

Resultaten 

TexelEnergie heeft nu ongeveer ca. 4000 aansluitingen (de coöperatie levert ook aan niet-leden) en 
koopt daarvoor collectief groene stroom in.  
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Er zijn enkele kleinere zonne-energieprojecten geïnstalleerd en veel meer zonne-energie, biomassa 
productie en ook windenergie in voorbereiding. Een toonaangevend huidig project is gericht op het 
realiseren van ca. 10,000 m2 PV-panelen. TexelEnergie regelt hierbij alles: van installatie tot 
onderhoud tot saldering. Op een speciale website kan je via een luchtfoto opzoeken of je huis 
geschikt is om mee te doen. 

TexelEnergie werkt tevens aan energiebesparing met ‘de bespaarstrijd’, waarin teams met leden van 
TexelEnergie proberen zo veel hun energieverbruik terug te dringen. Deze strijd levert tevens 
promotie op.  

Naast de toename in de vraag naar duurzame energie heeft TexelEnergie geleid tot een toename in 
draagvlak voor lokale productie. 97% van leden vindt lokale productie belangrijk, een ruime 
meerderheid van leden heeft zich op de ALV uitgesproken om door te gaan met het ontwikkelen van 
een windenergieproject. 

Belangrijke inzichten 

Doorzettingsvermogen is heel belangrijk. TexelEnergie is echt een pionier en moet dus heel veel 
zaken zelf uitvinden en partijen overtuigen. Directeur De Graaf zegt in retroperspectief over de 
beginperiode: “Het is maar goed dat we niet van te voren wisten wat we tegen zouden komen, 
anders zouden we er vast niet aan begonnen zijn”.  

Uit interviews onder leden van TexelEnergie blijkt dat ‘het Texelse’ de belangrijkste overweging is om 
aan te sluiten. De lokale economie, het steunen van de ‘eigen’ bevolking, wordt als zeer belangrijk 
gezien. Bovendien spelen financiële overwegingen: de lagere energieprijs  en de mogelijke groei van 
de waarde van de aandelen. Milieuoverwegingen spelen ook een rol, maar het mogelijk opraken van 
fossiele brandstoffen of politisering van de energiemarkt niet. 

Belangrijk argument voor leden is verder service en betrouwbaarheid. Ergernissen over reguliere 
energiebedrijven gaan onder meer over onduidelijke rekeningen, misleidende contracten, 
onpersoonlijke contacten en een slechte klantenservice. Het lokale maakt dat TexelEnergie 
benaderbaar en persoonlijk is. Samen kan een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld door een 
persoonlijke uitleg van factuur of in een individueel geval via garantstelling van de kerk. Aan de 
andere kant zorgt het kleinschalige ervoor dat sommige mensen afwachtend waren: ze wilden eerst 
weten of het initiatief zich staande wist te houden. 

Overige succesfactoren zijn eerlijkheid (ook als het niet lukt), snelle zichtbaarheid van resultaten en 
de inzet van lokale media. 

Een groot obstakel bleek financiering. De business case mag dan sluitend zijn, banken zien toch 
overal risico’s, vooral uit onwetendheid. Bovendien zijn banken gewend om grote investeringen te 
doen, ze zijn minder geïnteresseerd in lagere bedragen.  

Juridische kennis is een ander potentieel struikelblok. De plek van een onderdeel van het 
energiesysteem kan juridische consequenties hebben (in het huis of net erbuiten? geïntegreerd in 
het dak, of juist erop?). En evenzeer de classificering van bijvoorbeeld houtsnippers – is dit een 
grondstof of afval? 

Andere inzichten zijn dat opdringerige promotie (bijv. met een promotieteam) niet past bij het imago 
en negatieve uitwerking heeft. En dat draaien met vrijwilligers niet altijd optimaal is: continuïteit, 
bereikbaarheid en betrouwbaarheid moeten gegarandeerd zijn. En tot slot: een lokaal energiebedrijf 
is een middel, geen doel op zich. 
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Benutten van onontdekte potentie  

Twee initiatieven maken duidelijk hoe een nieuwe blik op de gebouwde 
omgeving  kan leiden tot de benutting van onontdekte potentie: Het Garden 
Resource Program Collaborative in Detroit, waar verpauperde tuinen zijn 
omgetoverd van bron van ellende naar bron voor productie, en het Groene 
Daken programma in Rotterdam, waar daken worden ontwikkeld tot 
waardevol landschap. 

Het Garden Resource Program Collaborative in Detroit is een inspirerend 
voorbeeld van stadslandbouw. Naast economische potentie spelen sociale 
voordelen (cohesie, educatie) en ecologische voordelen (groenere stad, 
minder transport) een belangrijke rol in de wereldwijde opleving van dit 
eeuwenoude fenomeen. Studies wijzen uit dat een aanzienlijk 
productieniveau in de stedelijke omgeving haalbaar is (ruim eenderde van de 
consumptie), het initiatief in Detroit en bijvoorbeeld ook het Nederlandse Uit 
je Eigen Stad tonen dit in de praktijk aan. 

Het Groene Daken programma in Rotterdam is in lijn met de zogenoemde 
daktransitie: de transitie van daken als beschermende afsluiting naar daken 
als ontwikkelingsgebied. De meerwaarde van dakontwikkeling kan heel divers 
zijn: fijnstofafvang tot energiewinning, waterbuffering tot warmteopslag, 
recreatie tot voedselproductie. Met het vergroenen en verblauwen van deze 
veelal zwarte oppervlakken ontstaan nieuwe beroepen, zoals terug te zien in 
de bedrijfsnamen “Dakdokters” en “Dakboerin”. 
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Garden Resource Program Collaborative in Detroit 

Introductie 

Detroit was ooit de op vier na grootste stad  van Amerika en werd ‘Motown’ (Motor Town) genoemd 
omdat de meeste van Amerika’s auto’s hier geproduceerd werden. Veertig jaar later is de bevolking 
van Detroit afgenomen van 2 miljoen tot ongeveer 800.000 en heeft de stad een armoedepercentage 
van 26%. De leegstand in Detroit beslaat een oppervlakte vergelijkbaar met de hele stad San 
Francisco. Met zoveel lege plekken hebben criminelen vrij spel met voldoende schuilplaatsen en 
drugsfabriekjes. Al dat vrijgekomen land in de stad bracht de oprichters van het Garden Resource 
Program Collaborative op het idee om dit niemandsland om te zetten in groentetuinen voor de 
productie van voedsel in de door armoede geteisterde buurt. 

Het Garden Resource Program Collaborative (GRPC) is een samenwerkingsverband van vier 
organisaties: Greening of Detroit, Detroit Agricultural Network, Michigan State University en 
Capuchin Soup Kitchen/EarthWorks Urban Farm. Het zijn zeer verschillende organisaties die zich 
verenigd hebben voor een gemeenschappelijke ambitie. Nu werken ze samen met meer dan 185 
andere organisaties en honderden individuen om stadslandbouw-initiatieven te ondersteunen. 

Betrokken partijen 

Omdat het Garden Resource Program Collaborative een samenwerkingsproject is, draagt iedere 
partner bij aan het succes van het programma. Er zijn ongeveer 3 fulltime medewerkers werkzaam, 
daarnaast is er 4,5 fte inzet door vrijwilligers van het Americorps. Verder werken leden van het 
Detroit Agricultural Network en andere vrijwilligers mee en besteden enkele medewerkers van 
Earthworks Garden en de Michigan State University een deel van hun tijd aan het GRPC.  

Financiering 

Net zoals bij andere voedsel-voor-de-armen-projecten komt het grootste deel van de financiering 
(80%) van stichtingen en liefdadigheidsinstellingen. Ongeveer 12% komt van sponsoring uit het 
bedrijfsleven en 3% van individuele giften. 5% van de inkomsten wordt verdiend, voornamelijk door 
de verkoop van eigen producten op de markt en de opbrengsten van kleine bijdragen van tuinders en 
educatieve projecten. Een Community Food Project subsidie vormde het startkapitaal van het GRPC. 

Resultaten 

In 2003 startte de GRPC met 80 tuinen (41 gezinstuinen en 39 gemeenschappelijke en schooltuinen) 
wat snel uitgroeide tot 1300 tuinen in 2010. Gezinstuinen die voorheen verwaarloosd werden, zijn nu 
in gebruik voor voedselproductie. Iedere tuin heeft zijn eigen bestemming. Sommige zijn bestemd 
voor plaatselijke tuinders, andere zijn open voor het publiek. De meeste zijn toegankelijk voor andere 
tuinders, zodat de band tussen alle tuinders door heel Detroit versterkt wordt. Een deel van het land 
wordt gehuurd van de stad op jaarbasis, een ander deel is particulier eigendom of wordt gewoon 
gebruikt totdat de eigenaar het zelf wil ontwikkelen. 

De gezins- en gemeenschappelijke tuinen betalen een kleine bijdrage om zich aan te sluiten bij een 
cluster die hen voorziet van zaden en gereedschap en assistentie en scholing geeft. Gedurende het 
hele seizoen koppelt een campagne ‘Dig In, Detroit’ vrijwilligers aan gemeenschappelijke tuinen die 
extra hulp nodig hebben of een grote uitbreiding op stapel hebben staan. 

De stadslandbouw levert voedsel aan mensen die dat goed kunnen gebruiken en versterkt bovendien 
de gemeenschap en creëert nieuwe banen. De tuinen worden verder gebruikt in educatie voor 
jongeren en ze bieden mogelijkheden voor re-integratie en reclassering.  De productieve tuinen 
hebben ook een positief effect op de leefbaarheid in de stad: ze voorkomen verwilderde verlaten 
tuinen en verbeteren de biodiversiteit en luchtkwaliteit.  
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Belangrijke inzichten 

De GRPC is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van en voor verschillende partijen om 
samen te werken aan een gemeenschappelijke ambitie. De partners hadden al ervaring in 
vergelijkbare projecten, maar door elkaar op te zoeken konden zij dit initiatief laten bloeien.   

Het voorbeeld laat ook zien dat een eenvoudig idee vele mensen kan motiveren doordat het aansluit 
bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden.  

In meer abstracte zin kan GRPC als voorbeeld worden gezien van het activeren van latent kapitaal; in 
dit geval menskracht en ruimte.  

Een belangrijke succesfactor was de overvloed aan beschikbaar land in Detroit. Uit een recente 
studie van de Michigan State University blijkt dat met het creëren van stadsboerderijen en –tuinen 
binnen de grenzen van Detroit deze in meer dan 75% van de benodigde groente en meer dan 40% 
van het fruit voor de plaatselijke bevolking kunnen voorzien. Maar ook andere steden met minder 
beschikbaar land hebben veel mogelijkheden voor stadslandbouw in tuinen, openbare ruimtes, 
daken en balkons. 
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Groene daken in Rotterdam 

Introductie 

Rotterdam heeft een tekort aan waterberging. Een innovatieve oplossing hiervoor is het omtoveren 
van een deel van de platte daken in de stad tot ‘groene daken’. Groene daken vormen niet alleen een 
buffer bij regenafvoer, maar versterken ook de groenstructuur van de stad, verbeteren de 
luchtkwaliteit en zorgen voor een betere isolatie en langere levensduur van daken.  

Daarom stimuleert gemeente Rotterdam de aanleg van groene daken, met onder andere een 
aantrekkelijke subsidie voor huiseigenaren. 

Betrokken partijen 

Gemeente Rotterdam heeft het programma opgezet in samenwerking met de waterschappen. 
Verschillende gemeentelijke diensten werken mee, het Rotterdam Climate Initiative heeft een 
leidende rol. 

Andere betrokken partijen zijn de dak-eigenaren, variërend van publieke gebouwen tot individuele 
woningeigenaren.  

Financiering 

Een kosten-batenanalyse wijst uit dat het maatschappelijke rendement van groene daken in 
Rotterdam positief is. Het private rendement van groene daken is echter negatief: ook in 
dichtstedelijk gebied blijft het voor een privé-eigenaar of gebruiker financieel gezien niet lonend om 
een groen dak aan te leggen. Volgens de analyse bedraagt het private rendementstekort voor 
Rotterdam als geheel circa € 16 per m2 gerealiseerd groendak. 

Gemeente Rotterdam biedt samen met de waterschappen een subsidie aan van maximaal € 30,- per 
m2 gerealiseerd groen dak. € 25,- hiervan komt van de stad, € 5,- van een waterschap. De kosten van 
een gesubsidieerd groen dak zijn minimaal € 45 per m2. 

Dit zijn subsidies door publieke partijen, waarvan het maatschappelijk rendement aantoonbaar is 
maar de vermeden kosten niet direct op een afrekening zullen verschijnen. 

Ondernemers kunnen bovendien gebruik maken van de landelijke MIA- en Vamil-regelingen, fiscale 
aftrekregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.  

Resultaten 

Inmiddels ligt in Rotterdam 100.000 vierkante meter aan groene daken, de doelstelling voor eind 
2014 is minimaal 160.000 vierkante meter.  

Naast de subsidie heeft Rotterdam een informatieloket geopend en biedt de stad een groendak 
haalbaarheidsonderzoek aan. Een aantal prominente gebouwen hebben een groen dak gekregen, 
waaronder het bekende Rotterdamse Grandcafé Engels waar in 2010 een Groen Infodak is geopend. 

Belangrijke inzichten 

De kosten-baten afweging voor de stad is positief, maar voor individuele investeerder niet. Subsidie 
is in dit geval het middel om dat verschil te overbruggen.  

Subsidie alleen is niet genoeg, voor succes is ook informatie en begeleiding (ontzorging) nodig. Veel 
mensen zien het toch als sores en zijn bijvoorbeeld bang dat hun dak niet stevig genoeg is. 



16 

Zichtbare voorbeelden helpen. Een groen dak met informatiefunctie waar je zelf kan gaan kijken 
(Grandcafé Engels) maar ook voorbeelden van herkenbare situaties (zoals het dak van bewoner uit 
de buurt) zijn belangrijk. 

In de communicatie is sterk ingespeeld op voordelen voor de eindgebruiker, zoals een betere isolatie 
en een langere levensduur van het dak. Voor bedrijven is speelt een groen imago als sterk argument 
mee. Het is zaak om juiste informatie geven, vooral om teleurstellingen en negatieve publiciteit te 
voorkomen. 

De belangrijkste barrière zit aan de vraagkant. Mensen zijn angstig om iets op hun dak te doen (“dat 
gaat toch lekken?” “houdt het dak het wel?”). Technisch gezien zijn er verschillende 
aandachtspunten zoals constructieve sterkte en toegankelijkheid en veiligheid. Maar deze zijn, met 
enige creativiteit, goed op te lossen. Daarnaast speelt dat veel daken beheerd worden door 
Verenigingen van Eigenaren, die een notoir gebrek aan slagvaardigheid hebben en tot doel hebben 
instandhouding en niet verbetering. 

Overige barrières zijn wet- en regelgeving, onbekendheid bij architecten en aannemers en de 
investeringskosten. 

 



17 



18 

 

 

 

 

Radicale innovatie, het product voorbij 
De noemer radicale innovatie slaat op een vernieuwing die veel verder gaat 
dan een verbetering van een product of productieproces; het behelst een 
fundamentele heroverweging van de functie en positie in de maatschappij. 
Dit hoofdstuk introduceert twee zeer verschillende radicale innovaties: de 
ontwikkeling van de OV-fiets en de omarming van cradle-to-cradle door 
tapijtfabrikant Desso.  

Het cradle-to-cradle denken bij Desso heeft grote invloed gehad op het 
ontwerpen (zodat producten na gebruik herbruikbaar zijn) en het 
productieproces (zonder schadelijke stoffen). Ook speelt de fabrikant een 
nieuwe rol in de keten, door de inzameling van afgedankte tapijten. Een 
opvallende omslag werd gemaakt in de relatie tussen producent en klant: het 
tapijt wordt niet gezien als product, maar als dienst, waarbij niet de gebruiker 
maar de producent eigenaar is. Daardoor kan de kwaliteit geoptimaliseerd 
worden en neemt de producent verantwoordelijkheid voor de hele 
levenscyclus. Deze omslag is nog verder uitgewerkt in het Turn Too-concept 
van Thomas Rau.    

Desso is dus voorbij de grenzen van het eigen productieproces gaan 
innoveren. In het voorbeeld van de OV-fiets denken NS en ProRail op 
soortgelijke manier voorbij hun eigen grenzen.  Om het gebruik van de trein 
te stimuleren begonnen ze het begin- en eindpunt van de reiziger centraal te 
stellen, in plaats van het begin- en eindstation van de NS. Zo is de OV-fiets 
ontstaan, een toegankelijk systeem van huurfietsen als ideale manier van 
natransport. Een andere parallel: ook bij deze innovatie is de fiets in plaats 
van een product om te hebben een dienst om te gebruiken. De kiem hiervoor 
werd in de jaren zestig gelegd met het fameuze witte fietsen plan van Luud 
Schimmelpenninck. De moderne versie daarvan kent inmiddels internationaal 
veel navolging, met fietsen maar evenzeer met auto’s. In het verlengde 
hiervan voorziet schrijver Alex Steffen zelfs een “deelbare toekomst” van 
steden.   
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OV fiets 

Introductie 

Het natransport gold lange tijd als de zwakste schakel in een treinreis. In 2000 rees de gedachte dat 
het aanbieden van huurfietsen volgens een gebruiksvriendelijke en landelijk toepasbare formule een 
manier zou kunnen zijn om de rol van de fiets in het natransport te versterken. In 2002 heeft ProRail 
in samenwerking met de Fietsersbond de OV-fiets ontwikkeld, om een gezonde, milieuvriendelijke en 
handige oplossing voor dit probleem met na-transport te bieden.  

De OV-fiets is een huurfiets die abonnees op vertoon van hun pas snel en gemakkelijk kunnen huren. 
Bij uitgifte en inname van een OV-fiets hoeven alleen pas en fietssleuteltje worden gescand, de 
verschuldigde huur wordt verrekend via automatische incasso. 

Betrokken partijen 

De twee belangrijkste betrokken partijen bij de oprichting van de OV-fiets waren ProRail en de 
Fietsersbond. ProRail heeft de OV-fietsformule bedacht en ontwikkeld. In opdracht van ProRail heeft 
de daartoe opgerichte Stichting OV-fiets de formule geëxploiteerd en uitgebreid. 

Vanaf januari 2008 is de exploitatie van de OV-fiets door de NS overgenomen. De NS heeft direct 
belang bij het succes van de OV-fiets, omdat dit het treinreizen stimuleert. Bovendien beheert NS 
veel van de fietsenstallingen waar de OV-fiets te huur is.  

De NS, ProRail en de Stichting OV-fiets hebben bij de overname afgesproken dat de NS een bedrag 
van 3 tot 7 miljoen investeert in de exploitatie van de OV-fiets en het aantal locaties aanzienlijk 
uitbreidt, zowel op haar eigen stations als daarbuiten. De Fietsersbond blijft verantwoordelijk voor 
het meten van de klanttevredenheid. Oorspronkelijk was een proefperiode van 3 jaar 
overeengekomen voor de exploitatie door de NS, inmiddels is door de minister van Infrastructuur en 
Milieu besloten dat de onderbrenging van het bedrijf OV-fiets bij de NS permanent dient te worden. 

Overheden blijven de verdere groei van de OV-fiets stimuleren door de uitbreiding van locaties te 
financieren. Daarnaast spelen overheden – net als diverse grote bedrijven – een belangrijke rol als 
vrager door bedrijfsabonnementen te nemen voor hun werknemers. 

Financiering 

Het ministerie van V&W heeft in de periode 2002-2004 2,5 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor 
de ontwikkeling van het concept OV-fiets. Voor de exploitatie is geen (structurele) subsidie 
beschikbaar gesteld, dit kan niet vanwege Europese regelgeving en was volgens het ministerie ook 
ongewenst.  

Na een snelle groei gaf Stichting DOEN een subsidie waardoor meer fietsen konden worden 
aangeschaft. Recentelijk heeft OV-fiets een subsidie ontvangen van SenterNovem om de OV-fiets 
geschikt te maken voor het gebruik van de OV-chipkaart. Provincies en gemeenten springen bij door 
huurlocaties voor de OV-fiets financieren. In toenemende mate komen er uitgiftepunten op andere 
locaties dan treinstations, zoals transferia, grote bus- en metrostations en bedrijventerreinen. 
 
De opbrengst uit de verhuur moet de OV-fiets rendabel maken. Het lidmaatschap voor klanten is 10 
euro per jaar, de huurkosten zijn 3 euro per rit (24 uur geldig).  

Resultaten 

Eind 2003, een jaar na de introductie van de OV-fiets, werden er vanuit 41 uitgiftepunten circa 5.600 
OV-fietsen per maand verhuurd. De OV-fiets was toen nog niet rendabel, maar de potentie werd 
hoog ingeschat. In 2005 steeg het gebruik naar 189.000 ritten per jaar. In 2010 was de OV-fiets nog 
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veel verder gegroeid: 835.000 ritten per jaar, met 230 uitgiftepunten waar de fietsen gehuurd 
kunnen worden. 

Een evaluatie van de OV-fiets in 2004 gaf aan dat 36% van de klanten vaker met de trein reist dankzij 
het bestaan van de OV-fiets. Ook nam volgens deze evaluatie het autogebruik af: 12% van de klanten 
laat de auto soms of regelmatig staan ten gunste van de trein. 

In een evaluatie uit 2010 blijkt dat het percentage OV-fiets klanten dat vaker per trein reist dankzij de 
OV-fiets naar 50% te zijn gestegen. Klanten geven aan dat zij de OV-fiets kiezen vanwege het gemak, 
de vrijheid, lage kosten en de lage milieu-impact. De OV-fiets krijgt grote waardering van de reiziger. 

De explosieve groei is voornamelijk te danken aan mond-op-mond reclame. Uit onderzoek blijkt dat 
OV-fiets nu het meest wordt gebruikt voor zakelijke reizen: treinreizigers die naar een afspraak 
moeten op een plaats die buiten loopafstand van het station ligt. Tot 1 kilometer willen mensen nog 
wel lopen, met de OV-fiets wordt dat bereik zo’n 7 kilometer. De OV-fiets maakt daarmee van de 
trein een aantrekkelijker alternatief voor de auto. 

Zo’n 1.000 overheden en bedrijven hebben inmiddels contracten met OV-fiets gesloten voor hun 
werknemers; goed voor ongeveer een kwart van de 40.000 vaste klanten. Met speciale kaarten voor 
de zakelijke reiziger, zoals NS Business Card en Mobility Mixx, kan naast de gebruikelijke wijze ook 
een OV-fiets worden gehuurd.  

Belangrijke inzichten 

De OV-fiets is uitgegroeid tot een succes omdat het inspeelde op de zwakste schakel in het reizen 
met het OV: het natransport. Het initiatief heeft veel steun gekregen van de gevestigde partijen 
ProRail en NS, omdat het het gebruik van de trein bevordert. In dit geval hebben de zogenoemde 
regime-actoren dus sterk bijgedragen aan deze niche-doorbraak. 
 
Veel van de klanten zijn bij OV-fiets terecht gekomen door mond-tot-mond reclame, dat leidde tot 
een gestage groei. Een grote impuls aan de vraagzijde kwam door contracten met overheden en 
bedrijven, die abonnementen voor hun werknemers afsluiten.    
 
Een ander inzicht is dat de startsubsidie cruciaal is geweest om de ontwikkeling van de OV-fiets 
mogelijk te maken. Een initiatief als dit heeft een lange aanloopperiode voordat het initiatief groot 
genoeg is om op eigen benen te staan.  
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Tapijtfabrikant gaat Cradle to Cradle 

Introductie 

Nadat Desso in 2007 werd overgenomen, koos het nieuwe managementteam onder leiding van Stef 
Kranendijk voor duurzaamheid als overkoepelende bedrijfsdoelstelling. Om dit tot in de kern van het 
bedrijf te laten doordringen omarmde Desso het cradle-to-cradle (C2C) concept van Michael 
Braungart en William McDonough. Het streven werd om de positieve impact te maximaliseren, dus 
niet om minder slecht (efficiënt) te zijn, maar daadwerkelijk goed (effectief). Desso committeerde 
zich daarmee aan het maken van producten die geen schadelijke materialen bevatten en na gebruik 
dienen als grondstof voor een nieuw product of afgebroken worden tot natuurlijke voedingsstoffen.   

Bij de omschakeling naar C2C productie  onderscheidt Desso twee fasen. De eerste fase (tussen 2008 
en 2015) heeft ten doel alle niet-acceptabele chemicaliën te elimineren. Bovendien zal 50% van de 
gebruikte energie afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen en wordt een begin gemaakt met een 
systeem om tapijten na hun levensduur in te zamelen. In deze periode worden de ingezamelde 
tapijten gebruikt als brandstof in de cementindustrie en hergebruikt in andere recycle-programma's. 
De tweede fase (2015 tot 2020) heeft ten doel om 80% van de producten te maken uit afgedankte 
goederen. Ook moeten dan alle tapijten C2C gecertificeerd zijn en zal 100% van de 
energieconsumptie geleverd worden door hernieuwbare bronnen. 

Betrokken partijen 

Bij de uitwerking van het C2C concept binnen Desso was het Environmental Protection and 
Encouragement Agency (EPEA) één van de partners. Dit agentschap is door Michael Braungart 
opgericht om de C2C criteria te verspreiden en controleren. Andere partners waren Van Gansewinkel 
en DSM. 

Desso overtuigde de aandeelhouders door het concept van C2C te lanceren als een keuze voor 
kwaliteit en innovatie, een kans om een sprong vooruit te maken ten opzichte van de concurrentie, 
met bovendien positieve effecten voor het milieu en gezondheid.  

Binnen het proces bleek één van de grootste uitdagingen het overhalen van leveranciers mee te 
werken aan de nieuwe manier van produceren. Ongeveer de helft van de leveranciers bleek niet 
bereid de door Desso gewenste veranderingen door te voeren. De leveranciers die wel betrokken 
wilden worden deden dit echter met groot enthousiasme. Eén leverancier investeerde miljoenen 
euro's in nieuwe machinerie zodat deze polymeren uit garen kon opbreken in kleinere onderdelen – 
die vervolgens tot nieuwe garen kunnen worden gemaakt. 

Door de omarming van duurzaamheid als een leidend principe heeft Desso nieuwe marktsegmenten 
aangeboord. Tegelijkertijd heeft het bedrijf veel gedaan om architecten en ontwerpers te overtuigen 
van de voordelen, omdat zij de keuze van hun klanten kunnen beïnvloeden. 

Financiering 

Desso is een groot bedrijf (903 werknemers, 199 miljoen omzet) en kan zelf investeren in innovatie, 
met de verwachting dat dit het bedrijf sterker maakt en winst zal brengen. Het bedrijf is gefinancierd 
door NPM Capital, een Nederlands private equity fund.  

In aanvullingen op de eigen investeringen heeft Desso subsidies ontvangen, uit o.a. de EU eco-
innovatie subsidieregeling. 

Resultaten 

Door de nieuwe focus van Desso heeft het bedrijf de energie-efficiëntie binnen korte tijd verbeterd 
met 23%. Bovendien wordt 90% van het afval hergebruikt in andere industrieën en is het 
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watergebruik sterk gedaald. Inmiddels zijn 9 soorten tapijt C2C gecertificeerd, waaronder één 
volledig gemaakt van gerecycled materiaal en een ander die fijnstof uit de lucht haalt en daarmee de 
luchtkwaliteit verbetert. Verder heeft Desso inmiddels een machine die uit gebruikt tapijt onder 
meer nylon scheidt. Dit is nu nog een pilot, op termijn zal het terughaalproces worden opgeschaald 
en zullen ook andere vestigingen de machine in gebruik nemen. Desso verwerkt zo niet alleen 
afgedankt tapijt van eigen productie, maar ook dat van andere fabrikanten. 

Alle werknemers van het hoofdkantoor werden getraind in C2C principes en in alle lagen van het 
bedrijf vonden workshops plaats om processen opnieuw uit te vinden. De implementatie was niet 
zonder weerstand. De C2C principes vragen niet alleen om technologische innovatie, maar om 
veranderingen in bedrijfscultuur. Het bleek lastig om oude manieren van werken los te laten, en 
helemaal de oude manier van denken waarbij kostenreductie het hoogste doel was.  

Hoewel er in het begin veel moeite en geld in gestopt moest worden, ontketenden de ambitieuze 
C2C doelstellingen een hoge motivatie en een versnelling in innovatie. De meest markante 
vernieuwing is het aanbieden van tapijt als een dienst in plaats van een product: de klant betaalt 
voor het gebruik van het tapijt, Desso blijft eigenaar en neemt het terug aan het einde van de 
levensduur voor hergebruik. Ook technisch zijn grote sprongen gemaakt, zoals met een nieuwe 
tapijttegelrug die speciaal is ontwikkeld voor scheiding en volledige recycling. Een extra voordeel is 
de toename van de tevredenheid van werknemers.  

Belangrijke inzichten 

De overkoepelende duurzaamheidvisie was niet alleen positief geformuleerd, maar ook gekoppeld 
aan een inspirerende filosofie en methodologie (C2C) om deze uit te werken. Daardoor werd de visie 
voor de verschillende belanghebbenden in en rond Desso concreet en relevant. Belangrijk daarbij 
was dat de visie werd uitgedragen door zowel intern leiderschap (Kranendijk, de CEO) als extern 
leiderschap (Braungart, mede-grondlegger van C2C). 

Desso heeft de gehele keten bij het proces moeten betrekken. Dit leek in eerste instantie een 
hindernis, maar heeft geleid tot een sterk commitment van zowel Desso's leveranciers als cliënten. 
Investering in contact en voorlichting was daarbij zeer belangrijk.  

Dankzij de keuze om met twee fasen te werken, ontstond er ruimte voor 'quick wins'. Dit had een 
positieve uitwerking op het veranderproces omdat de doelstellingen tastbaar werden.  

Een hindernis wordt nog gevormd door de huidige storttarieven en verbrandtarieven voor tapijt. 
Deze zijn erg laag, waardoor vernietigen in veel landen aantrekkelijker is dan recyclen. De financiële 
haalbaarheid van hergebruik van tapijten blijft dus een precair thema. Desso poogt daarom EU-
politici de noodzaak van aanpassing van de regelgeving in te laten zien. Ook probeert Desso andere 
sectoren en industrieën te overtuigen om het C2C principe als leidraad te nemen om zo een kritische 
massa te doen laten ontstaan. 
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Van top-down naar mobiliseren en verbinden  
Complexe uitdagingen als het streven naar onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen hangen samen met andere maatschappelijke vraagstukken en 
vragen om de inzet van veel verschillende actoren. Overheden weten dat ze 
het niet alleen afkunnen en zien bovendien hun eigen slagkracht onder druk 
staan door bezuinigingen. Zoals naar voren komt in boektitels als 
“Burge(r)meesterboek” en “Help! Een burgerinitiatief” zijn veel overheden 
nog op zoek naar hun nieuwe rol. Voor hen betekent dit vooral een overgang 
van een command and control-aanpak naar een aanpak die ruimte geeft aan 
verschillende partijen, hen verbindt en hen uitdaagt. 

In dit licht heeft DRIFT (Dutch Research Instititute for Transitions, onderdeel 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam) de governance aanpak Transitie 
Management ontwikkeld. Deze aanpak is erop gericht om enerzijds ruimte te 
maken voor vernieuwende denk- en werkwijzen en anderzijds om 
veranderdynamiek te versnellen en op te schalen zodat het structurele impact 
heeft. De aanpak wordt gekenmerkt door selectieve participatie en de 
verbinding tussen visie, strategie en actie. Centraal staat de transitie-arena, 
een kleine maar diverse groep veranderaars die werkt aan een vernieuwend, 
ambitieus toekomstperspectief en dit uitwerkt naar ontwikkelingspaden. Het 
legt de basis voor een vernieuwingsnetwerk met initiatieven die dit 
toekomstperspectief dichterbij brengen. Tevens wordt het gekoppeld aan een 
strategische discussie over de rol van de overheid. 

De aanpak is sinds 2001 veelvuldig toegepast, in diverse sectoren (o.a. zorg, 
energie en bouw) en gebieden (o.a. Texel, Schouwen-Duivenland, 
Ludwigsburg en Montreuil). Dit hoofdstuk gaat dieper in op de ervaringen met 
de Wijkarena in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois en de arena voor het Gents 
Klimaatverbond. 

 



25 

Wijkarena Oud-Charlois 

Introductie 

Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft DRIFT in 2009 de principes van transitiemanagement 
uitgewerkt tot een innovatieve procesaanpak voor wijkontwikkeling, de Wijkarena-aanpak, en deze 
voor het eerst toegepast in de wijk Oud-Charlois. De opdracht kwam voort uit de ervaring dat 
bestaande initiatieven in zogenoemde “achterstandswijken” veelal gericht zijn op bestrijding van 
zichtbare problemen aan de oppervlakte en los van elkaar niet leiden tot een blijvende verbetering 
voor deze wijken.  

Enerzijds was de aanpak in de Wijkarena Oud-Charlois gericht op een lokaal-maatschappelijke 
transitie: het opbouwen van een richtinggevend lange-termijn perspectief waaraan korte-termijn 
acties verbonden worden, het koppelen van krachten van mensen en organisaties die zich inzetten 
voor de wijk en het ontwikkelen van een zelforganiserend vermogen. Even zo belangrijk thema was 
de beleidstransitie: participatie van beleidsmakers in maatschappelijke initiatieven (van wederzijds 
wantrouwen naar co-productie) en het doorbreken van schotten tussen sectoren en organisaties 
(van sectorale aanpak naar gebiedsgerichte aanpak). 

Betrokken partijen 
De voorbereiding en facilitering van de Wijkarena was in handen van DRIFT (Dutch Research 
Instititute for Transitions, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam).  

Opdrachtgever voor het traject was de dienst dS+V van de Gemeente Rotterdam, in het kader van 
het programma Stadsontwikkeling Nieuwe Stijl. Er is nauw samengewerkt met de gebiedsmanager bij 
de deelgemeente en met de Veldacademie, een lokaal gevestigd kenniscentrum voor 
wijktransformatie van de TU Delft.  

Een dertigtal lokale bewoners, bedrijven en organisaties heeft actief meegedaan in de Wijkarena. 
Een deel van hun eigen netwerk werd ook betrokken, zoals bij de uitvoering van initiatieven die uit 
de arena zijn voortgekomen. Bovendien werden parallel aan de bijeenkomsten van de Wijkarena 
discussies georganiseerd met beleidsmakers en andere professionals over de veranderende rol van 
de overheid.  

Financiering 

De kosten voor voorbereiding en facilitering door DRIFT werden gedragen door de dienst dS+V van 
de Gemeente Rotterdam, in het kader van “Stadsontwikkeling Nieuwe Stijl”. DRIFT heeft zelf extra 
tijd geïnvesteerd om de aanpak verder te ontwikkelen.  

Alle deelnemende partijen hebben een bijdrage geleverd door de inzet van hun tijd. Enkele partijen 
zoals de deelgemeente, woningcorporaties en kunstenaars hebben ook financieel of materieel 
bijgedragen aan de projecten die uit de Wijkarena voortgekomen zijn.  

Resultaten 

In een jaar tijd vonden acht gezamenlijke bijeenkomsten en 20 deelgroepbijeenkomsten plaats. In de 
voorafgaande voorbereiding is de problematiek van de wijk gekenschetst en heeft een actoranalyse- 
en selectie plaatsgevonden. Eerst werd in kaart gebracht welke individuen en instellingen actief 
waren in de wijk, tot welke netwerken zij behoorden en wat zij deden voor de wijk. Aan de hand van 
interviews, straatgesprekken en literatuuronderzoek is een analyse gemaakt van de pijn- en 
krachtpunten van de wijk. 

In de eerste bijeenkomsten is deze analyse besproken en verdiept. Geconcludeerd werd dat veel 
bewoners zich niet thuis voelen en zich terugtrekken op hun eigen eilandje. Ook geven ze niet thuis, 
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ze tonen zich weinig verantwoordelijk voor hun buurt. Aan de andere kant neemt de overheid 
bewoners en bedrijven niet altijd serieus. Het helpt ook niet dat de focus blijft op problemen en de 
positieve ontwikkelingen in de wijk worden genegeerd.  

Vanuit deze analyse is toegewerkt naar een inspirerend gezamenlijk verhaal over de toekomst van de 
wijk. Eén van de deelnemers kwam met het streefbeeld “de Welkome Wijk”, wat het leidende thema 
is geworden. In latere bijeenkomsten zijn vervolgens initiatieven geformuleerd en gestart die op 
korte termijn invulling geven aan dit streefbeeld.  Als afsluiting voor het traject is de brochure Op 
weg naar een Welkome Wijk gepubliceerd. Deze brochure geeft een samenvatting van het 
streefbeeld en de initiatieven en nodigt andere mensen en partijen uit zich aan te sluiten. 

Meest prominent was het initiatief voor de herinrichting van een buurtplein: in lijn met het 
toekomstbeeld is hier een “welkom plein” gerealiseerd. Bijzonder was dat bewoners echt aan het 
roer stonden, zowel bij inhoud als proces, en daarbij op verzoek ondersteuning kregen van 
gemeentelijke diensten. Een feestelijke opening in september 2011 markeerde de voltooiing van de 
transformatie van een “poepveldje” met samenscholingsverbod naar een aantrekkelijk speel- en 
buurtplein. Een tweede initiatief, waarbij jongeren zich inzetten voor maatschappelijke organisaties 
in de buurt, werd uitgevoerd in een andere wijk; een ander initiatief, gericht op het overbruggen van 
de sociale eilanden in de wijk, is niet van de grond gekomen. 

De Wijkarena heeft een positieve impuls gegeven aan de buurt, het heeft bij een aantal 
sleutelfiguren geleid tot een verschuiving van de focus op problemen naar het versterken en 
opbouwen van positieve krachten. Er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bewoners, lokale 
ondernemers en betrokkenen vanuit maatschappelijke organisaties en de (deel)gemeente; een deel 
van hen is (extra) gemotiveerd om zelf of samen initiatief te nemen om de krachten van de wijk te 
versterken. Na alle ervaringen en lessen wordt de aanpak inmiddels verder ontwikkeld en toegepast 
in andere delen van Rotterdam en in verschillende Europese steden. 

Belangrijke inzichten 

De buurtschaal gaf een bijzondere dynamiek: het gaat over de directe leefomgeving die de 
deelnemers delen en bovendien hebben de betrokkenen totaal verschillende denkkaders.  Extra 
moeite is daarom gestoken om een openhartige uitwisseling van denkbeelden tussen de deelnemers 
mogelijk te maken, wat heeft geresulteerd in meer wederzijds begrip en een gezamenlijk streefbeeld.  

Een uitdaging bleek  het omgaan met verschillende snelheden. Voor veel deelnemers waren de 
eerste discussies te abstract of het proces te tijdsintensief. De roep om snelle, zichtbare resultaten 
was sterk. Daarom zijn na drie bijeenkomsten deelgroepen aan de slag gegaan met concrete 
projecten en heeft één deelgroep het streefbeeld nog verder uitgewerkt. 

De deelnemers werden niet aangesproken op hun eigenbelang maar op hun betrokkenheid bij de 
toekomst van de buurt. Het uitgangspunt om op zoek te gaan naar de kracht en energie van mensen 
en te werken aan gebundelde vernieuwing was een belangrijke toegevoegde waarde van deze 
aanpak. Het streven om mensen ruimte te geven zélf initiatief nemen en dat door samenwerking met 
andere betrokkenen of met instanties te versterken werd zeer gewaardeerd. Een kanttekening is dat 
te lang onduidelijkheid was hoever de inzet van verschillende partijen reikte.  

Het “ruimte bieden” bij deze wijze van co-productie gaf antwoord op de frustratie over de reguliere 
participatieaanpak, waarbij plannen al vrijwel vaststaan. Dit bleek echter een moeizame taak, veel 
relevante beleidsmakers waren geheel niet betrokken of zagen het zelfs als een bedreiging. Meer 
aandacht voor de benodigde beleidstransitie had kunnen leiden tot een grotere steun voor en impact 
van de Wijkarena. Voor de meest direct betrokkenen uit de (deel)gemeente was het traject wel een 
eye-opener waardoor hun manier van samenwerken blijvend veranderd is.  
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Transitie arena voor Gents Klimaatverbond 

Introductie 

De stad Gent wil evolueren tot een klimaatneutrale stad. De Gentse milieudienst weet dat de lokale 
overheid dat niet alleen kan realiseren en heeft in 2009 het Gents Klimaatverbond opgestart om 
allerlei bedrijven, bewoners en organisaties te betrekken bij deze ambitie. Bij de start werden 
convenanten gesloten waarin partijen zich committeren aan klimaatdoelstellingen en werd een 
website gelanceerd die een podium geeft aan hun voornemens, acties en resultaten. Vervolgens 
heeft Gent de aanpak transitiemanagement omarmd om de klimaatneutrale toekomst verder te 
verkennen en de veranderingsdynamiek richting die toekomst te versterken en te versnellen. 

Daartoe is in 2011 een diverse groep van vernieuwers en veranderaars bijeengebracht in een 
zogenoemde transitie-arena. Doel was te werken aan een vernieuwend, ambitieus perspectief op de 
klimaatneutrale toekomst van Gent en initiatieven die die toekomst dichterbij brengen te starten. 
Tegelijkertijd werd binnen de gemeente aandacht besteed aan de rol die zij daarin kon spelen. 

Betrokken partijen 

Het zogenoemde transitieteam vormde de kern van het proces en zorgde voor inhoudelijke 
voorbereiding, procesontwerp, tussentijdse uitwerking en communicatie. Het team bestond uit 
medewerkers van de milieudienst van Stad Gent (de opdrachtgever), VITO (de opdrachtnemer) en 
DRIFT (met een ondersteunende rol, vanuit het Europese MUSIC-project). 

De milieudienst speelde niet alleen een rol in de organisatie van de arena, maar fungeerde tevens als 
aanjager voor het veranderingstraject binnen de gemeentelijke organisatie. Op deze wijze werden 
ook andere afdelingen, zoals mobiliteit en economie, betrokken.  Zij werden uitgedaagd om zich te 
laten inspireren door de arena, om projectideeën die hieruit voortkomen te ondersteunen en om 
zich de toekomstbeelden en strategieën eigen te maken en te verankeren in hun beleid en 
werkwijze. 

Een twintigtal koplopers van diverse Gentse bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen uit de stad namen deel aan de arena, op persoonlijke titel. Naarmate het proces 
vorderde, werden selectief meer mensen en partijen betrokken, in eerste instantie uit de 
persoonlijke netwerken van de arena-deelnemers.  

Financiering 

De stad Gent betaalt een externe partij voor de facilitering en inhoudelijke ondersteuning van het 
traject. Daarnaast vergt het traject een serieuze tijdsinvestering van de milieudienst. Via het EU-
programma Interreg IVb heeft Gent een subsidie gekregen die een deel van de kosten dekt. 

Voor de projecten die uit de arena voortkomen is niet bij voorbaat budget voorzien. Sommige 
initiatieven passen binnen ambities waar al (publiek of privaat) geld voor beschikbaar is, enkele 
kunnen vrijwel zonder budget, voor andere moeten de initiatiefnemers zelf financiering vinden. 

Resultaten 

In mei 2011 is de Gentse transitiearena van start gegaan. Voorafgaand heeft het organiserende team 
een actoranalyse uitgevoerd om de deelnemers te kunnen selecteren en gewerkt aan een 
systeemanalyse op basis van interviews en andere bronnen. Dit leidde tot onverwachte inzichten en 
tot de verheugde constatering van het team dat er veel meer gebeurt in Gent dan zij al wisten. De 
systeemanalyse bracht de urgentie, de samenhang met andere vraagstukken en de troeven van de 
stad scherp in beeld. De analyse is verdiept in de eerste arenabijeenkomsten en heeft zo gezorgd 
voor kruisbestuiving tussen de deelnemers en een sterke, gedeelde basis voor het verdere traject.  
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In de derde en vierde bijeenkomst is vervolgens toegewerkt naar streefbeelden, een verhaal over de 
klimaatneutrale toekomst van Gent. De vijfde en zesde bijeenkomst stonden in het teken van 
transitiepaden en het vormen van een agenda met projectideeën. Er zijn vier streefbeelden ontstaan 
met een veel bredere scope dan voor aanvang van het traject gedacht werd: Gent, goed om te leven; 
lokaal samen meerwaarde creëren; energieke stad, intelligente kringlopen; Gentenaar thuis in de 
stad. Deze zijn nader uitgewerkt in 20 transitiepaden en samengevat in een glossy magazine, met 15 
varianten: in elk is een andere arena-deelnemer uitgelicht met een coverfoto en een interview.  

De projectideeën kregen een vliegende start met de lancering op het Klimaatforum, eind november. 
De arenadeelnemers kregen het podium om hun ideeën te presenteren, waarna de aanwezigen deze 
in groepjes verder bespraken. Zo werd de basis gelegd voor vijf klimaatwerkgroepen, met zeer 
verschillende thema’s: van energie uit afvalwater tot stadslandbouw, van consumentenacties tot 
energie-efficiëntie van industrie. Ook zijn twee specifiekere arena’s gestart: één over mobiliteit en 
één binnen de Universiteit Gent over haar bijdrage aan een klimaatneutrale stad.  

Het arenatraject heeft tot nu toe geleid tot een verrijkt toekomstbeeld en een groeiend 
vernieuwingsnetwerk. 2012 zal cruciaal zijn voor de start van de werkgroepen, verbreding van de 
beweging en doorwerking van de ideeën in beleid en agenda’s van relevante organisaties. De 
arenaleden spelen hierbij een rol als initiatiefnemers, ambassadeurs en als “luis in de pels”. 

Belangrijke inzichten 

Door op een vernieuwende manier te werken aan participatie heeft de milieudienst een onverwacht 
sterke bron van kennis en daadkracht aan kunnen boren. Voorheen werd participatie vaak nog als 
vorm van communicatie gezien, nu raakt het de kern van de dienst. Een valkuil bij participatie kan 
zijn dat betrokkenen onvoldoende kennis hebben of alleen hun eigenbelang verdedigen, deze aanpak 
biedt daarop een antwoord door het kennisniveau te vergroten en recht te doen aan de complexiteit. 
Punt van aandacht blijft om zo’n traject te koppelen aan meer objectieve studies en data. 

De omslag in de manier van werken kwam echter niet vanzelf tot stand. Een uitdaging bleek om de 
eigen dynamiek van deze vernieuwende aanpak te rijmen met de sterke controlecultuur. Er werd een 
grote tijdsdruk op het traject gelegd. Enerzijds gaf dit een gezonde spanning, anderzijds maakte het 
dat er te weinig tijd was voor bijvoorbeeld een gedegen actoranalyse of scherpere uitwerking van de 
visie, en bovendien dat deelnemers dreigden af te haken. De sterke persoonlijk inzet van het team 
heeft ervoor gezorgd dat voldoende ruimte en vertrouwen ontstond om het traject te volgen. In een 
vervolg zijn meer tijd voor reflectie, meer ruimte om om te gaan met onverwachte ontwikkelingen en 
een sterker eigenaarschap van de arena gewenst.   

De inspirerende sfeer en mix van achtergronden werd door de arena-deelnemers zeer gewaardeerd. 
Hun grote betrokkenheid werkte aanstekelijk, zowel in de arena als bij de latere verbreding. 
Buitenstaanders waren in het begin echter zeer sceptisch, dit had voorkomen kunnen worden door 
duidelijk te maken hoe concreet de uitkomsten konden worden en het traject te framen als 
“headhunten naar mensen die nodig zijn”. Het risico daarvan was echter dat het traject sterk in het 
reguliere beleid zou worden getrokken. In het gevolgde traject kon de arena eerst een gezamenlijk 
verhaal opbouwen, waarna buitenstaanders gericht konden worden betrokken bij de werkgroepen. 

Dankzij de aandacht voor systeemdenken en de diversiteit van de deelnemers is de ambitie voor een 
klimaatneutrale stad tot leven gekomen in een toekomstbeeld van een gezonde, sociale en leefbare 
stad. Dit heeft geholpen om deze ambitie binnen de gemeente breder op de agenda te krijgen: waar 
het onderwerp klimaat normaal steeds naar de milieudienst wordt geschoven, relateert een groep 
externen dit juist aan andere diensten. Belangrijk daarbij is wel om die diensten echt bij het traject te 
betrekken en niet het gevoel te geven ongevraagd op hun domein te treden. De toenemende steun 
binnen de gemeente draagt bij aan de verankering van de ideeën en het succes van de werkgroepen. 
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Conclusies  
Iedere lezer zal op een eigen manier inspiratie en lessen uit elk van de 
voorbeelden halen, vanuit zijn/haar persoonlijke ervaring en opgave. Dit 
afsluitende hoofdstuk beschrijft een aantal inzichten die opvallen bij een 
vergelijking tussen de voorbeelden, met in het achterhoofd de uitdaging om 
om lokale energietransities te stimuleren.  
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Conclusies 
Terugkijkend op de voorbeelden komen vier rode lijnen naar voren die evenzeer van belang zijn bij 
het stimuleren van lokale energietransities. Dit zijn de combinatie van radicale vergezichten én 
zichtbare actie, het opbouwen van een strategisch netwerk, het aansluiten bij het perspectief van de 
eindgebruiker en tot slot het benodigde doorzettingsvermogen. 
 

Radicale vergezichten én zichtbare actie 

In elk van de voorbeelden zit een doorbraak in denken. Ideeën en visies die fundamenteel anders zijn 
dan wat gangbaar is.  Met het omarmen van het cradle-to-cradle denken streeft Desso naar “goed” 
i.p.v. naar “minder slecht” en ziet tapijten niet als product maar als dienst. Met de OV-fiets staat het 
begin- en eindpunt van de reiziger centraal, eerder was dit het begin- en eindstation van de NS. De 
Texelse voorbeelden gaan uit van het adagium “we lossen het hier samen zelf op”. De Wijkarena in 
Oud-Charlois ziet beleidsparticipatie en niet alleen bewonersparticipatie als schakel in de omslag van 
van wederzijds wantrouwen naar coproductie. Gent geeft ruimte aan andere partijen om strategieën 
voor een klimaatneutrale stad te ontwikkelen en moet daartoe breken met haar controledrang.  
Rotterdam beschouwt daken nu als een waardevol landschap en niet slechts als afdichting van de 
bovenste verdieping. In Detroit zijn verpauperde tuinen niet langer bron van ellende maar bron voor 
productie. 
 
Door zo’n nieuw perspectief scherp neer te zetten en hoog in het vaandel te houden, wordt het een 
leidraad voor een nieuwe manier van werken en nieuwe oplossingen.  
 
Natuurlijk gaat het ook om concrete actie. “Zien is geloven” is een les uit verschillende voorbeelden. 
Met projecten en quick-wins in lijn met de radicale vergezichten wordt het veranderingsproces 
tastbaar en komen de ideeën tot leven. Doordat diverse mensen ermee aan de slag gaan en het 
“doordenken”, wordt er verder invulling aan gegeven en dringt het nieuwe denken door bij een 
brede groep. Dat is sterk zichtbaar binnen Desso en bijvoorbeeld ook in Gent, waar het abstracte 
begrip klimaatneutraal verrijkt en gedragen wordt door een groeiend netwerk. 
 
Daarbij is het van belang om te blijven “leren van nieuwe fouten maken”. Ook de samenhang tussen 
de radicale vergezichten en zichtbare actie moet in de gaten gehouden worden.  
 
 

Opbouwen van een strategisch netwerk 

De voorbeelden laten zien dat het belangrijk is samen te werken met partijen op verschillende 
niveaus.  
 
De casussen hebben een fundamenteel andere denk- en werkwijze dan wat gangbaar is. Het strookt 
daarom vaak niet met wet- en regelgeving; Desso loopt bijvoorbeeld aan tegen de lage storttarieven 
en verbrandtarieven, waardoor vernietigen aantrekkelijker is dan recyclen. Ook stuit het op 
onbekendheid en scepsis, zoals in Rotterdam bij architecten en aannemers, in het geval van 
TexelEnergie bij de banken en in het voorbeeld van Desso bij de leveranciers. 
 
Reacties hierop uit de voorbeelden zijn de lobby naar politici en beleidsmakers, het koppelen van 
strategisch en operationeel niveau binnen organisaties en het meenemen van andere partijen in het 
denk- en ontwikkelproces.  
 
Kruisbestuiving is een sleutel tot succes. In Detroit versterkten verschillende partijen elkaar door 
samen te werken aan een gemeenschappelijke ambitie. Desso werkte met “open innovatie”. 
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TexelEnergie heeft samenwerking gevonden vanuit onverwachte hoek, met de LTO-afdeling. De 
deelnemers aan de Gentse arena leren veel van elkaar en hun enthousiasme werkt aanstekelijk, 
zowel voor elkaar als voor buitenstaanders.  
 
Tevens valt op hoe tevreden betrokkenen zelf ambassadeur worden om de doorbraken te 
versterken, zoals bij de OV-fiets en bij de arena in Gent. Deze ontwikkelingen groeien door vanuit een 
initieel kleine maar sterk betrokken groep.  
 

Aansluiten bij perspectief van de eindgebruiker 

Laten we eerlijk zijn: energie en klimaat zijn voor veel mensen geen belangrijke onderwerpen. Een 
succesvolle aanpak zal daarom moeten aansluiten bij zaken die wel aanspreken of van belang zijn. 
 
Aan de vraagkant zitten vaak belangrijke barrières. In het voorbeeld van Rotterdam zijn mensen 
bijvoorbeeld angstig om iets op hun dak te doen (“dat gaat toch lekken?” “houdt het dak het wel?”). 
Voor succes is goede informatie en begeleiding (ontzorging) nodig – waarbij het wel zaak is eerlijk te 
blijven en juiste informatie geven, om teleurstellingen en negatieve publiciteit te voorkomen. 
 
Het voorbeeld van Detroit laat zien dat een idee vele mensen kan motiveren, als het aansluit bij hun 
interesses, behoeften en mogelijkheden. De essentie van het succes van de OV-fiets is ook juist dat 
de reiziger uitgangspunt is geweest. In Rotterdam was eveneens het inspelen op de voordelen voor 
de eindgebruiker een succesfactor. In de voorbeelden van Oud-Charlois en Gent wordt geen 
vooropgezet plan opgedrongen, maar worden juist verschillende perspectieven onderzocht en 
bediscussieerd, om te komen tot een gedeeld perspectief.  
 
Bij TexelEnergie is niet de duurzame energie, maar ‘het Texelse’ de belangrijkste overweging om aan 
te sluiten. De lokale economie, het steunen van de ‘eigen’ bevolking, wordt als zeer belangrijk gezien. 
Belangrijk argumenten  zijn service en betrouwbaarheid, het lokale maakt dat TexelEnergie 
benaderbaar en persoonlijk is. Ook bij TESO speelt de sterke identiteit van Texel een belangrijke rol. 
Hier is tevens een interessante link met het eigenaarschap. Om aandelen zoveel mogelijk in handen 
van de eindgebruikers te houden, kunnen de aandeelhouders een aantal gratis overtochten maken. 
Daardoor kan TESO zonder gemor aansluiten bij de wensen van de gebruikers: een lage prijs en 
goede service.  
 

Doorzettingsvermogen 

In alle gevallen is doorzettingsvermogen van groot belang geweest. Niet alleen is een fundamentele 
verandering een proces van jaren, ook moeten de koplopers veel zaken zelf uitvinden en vele 
partijen overtuigen. Tekenend is het citaat van Brendan De Graaf: “Het is maar goed dat we niet van 
te voren wisten wat we tegen zouden komen, anders zouden we er vast niet aan begonnen zijn”. 
 
In het voorbeeld van Oud-Charlois ontbrak  juist de lange adem die nodig is om de 
veranderingsagenda te blijven aanjagen en te verankeren. Dit was één van de belangrijkste barrières 
voor succes.  
 
Bij de OV-fiets was een startsubsidie cruciaal om de ontwikkeling mogelijk te maken en de 
aanloopperiode te overbruggen voordat het initiatief groot genoeg was om op eigen benen te staan. 
In veel andere gevallen wordt het gebrek aan financiële ruimte gecompenseerd door de voortrekkers 
van de initiatieven.  
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