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Lessen over opschalen
en lerend vermogen
vanuit transitieperspectief
Door Ruth Mourik en Yvette Jeuken
Partner en onderzoeker bij DuneWorks
Om de doelen uit het Klimaatakkoord te
halen moet er keihard worden gewerkt. In de
gebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld flinke
renovaties nodig om alle woningen van het
gas te halen. En terwijl we aan het bouwen
zijn, moeten we leren van wat we aan het
doen zijn én verder doorgaan met innoveren.
Een complexe opgave. We zijn op een
rijdende trein gesprongen terwijl we zowel de
trein als het spoor aan het verbouwen zijn.
Hoe kun je leren als alles in transitie is? En
wat heeft het lerend vermogen van de
energiesector te maken met het opschalen
van energie innovaties? Uptempo! verkent
deze vragen. Dat hebben we gedaan door te
duiken in theorieën over transities,
Figuur 1: Innovatiefases. Op basis van Rotmans et al.,
(2000) en Rotmans (2011).

innovatiemanagement, en het managen van
multistakeholder-samenwerkingsverbanden.
En daar zijn best handige handvatten uit te
halen. In dit artikel een overzicht van deze
theorieën en hoe je daar in de praktijk baat bij
kunt hebben. Dit artikel is parallel aan de
learning communities activiteiten van de
Human Capital Agenda ontwikkeld en richt
zich op systemisch leren, ofwel leren op
sectorniveau.
Er zijn een aantal kenmerken van de
energietransitie die een enorme uitdaging
vormen voor innovaties die willen opschalen:
complexiteit, onzekerheid, gebrek aan
eigenaarschap, logische weerstand en het
feit dat partijen die elkaar zouden moeten
ondersteunen bij opschaling verschillende
talen spreken. Het afgelopen jaar hebben we
eerdere ervaringen en theorieën over
effectieve ondersteuning bij opschaling van
technologische- en of systeeminnovaties
verzameld en gekeken hoe leren daar een rol
in speelt. Die theorieën helpen allereerst om
op een rijtje te zetten waarom veel
innovatoren vertraging oplopen, of vastlopen
bij hun opschaling en blijven hangen tussen
de voorontwikkeling en versnelling. Figuur 1

schetst de verschillende innovatiefases die
elke innovatie doorloopt.
Daarin zie je duidelijk het kantelpunt tussen
voorontwikkeling en doorontwikkeling. Dit
kantelpunt is waar we vandaag vlak voor
staan, en innovatoren kunnen een belangrijke
rol spelen in het bereiken van dat kantelpunt.
Maar daarvoor zijn een aantal gerichte acties
mogelijk essentieel.

Het lastige van transities
De energietransitie gaat gepaard met grote
complexiteit vanwege de vervlechting van
alle dimensies. In het bestaande dominante
systeem (regime) ontstaat door die
vervlechting een vorm van stabiliteit1. Die
vervlechting heeft ook impact op opschaling
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van innovatie. Met opschaling bedoelen we
groei in marktaandeel van de innovatie door
vergroting van ofwel schaal waarop de
innovatie wordt toegepast of door vergroting
van het aantal gebruikte eenheden van de
innovatie. Opschaling zal namelijk te maken
krijgen met het feit dat naast technische
elementen, ook institutionele, economische,
sociale en fysieke elementen elkaar
beïnvloeden en mogelijk zullen moeten
meebewegen. Voor innovatoren is het een
uitdaging om de fijnmazigheid en onderlinge
afhankelijkheid van al die verschillende
dimensies te doorgronden en te beïnvloeden.
Figuur 2 geeft hier een overzicht van. Alleen
als je als innovator die verschillende
dimensies kunt bespelen, kun je voorbij het
kantelpunt zoals geïllustreerd in figuur 1
komen.

Figuur 2: Dynamisch Multi-level perspectief op transities in
socio-technische regimes, Geels (2002, pp. 110)

Naast de vervlechting van alle dimensies is
onzekerheid ook een kenmerkend aspect van
transities. Deze onzekerheid ontstaat doordat
het regime in beweging is, maar ook doordat
vooraf niet voorspeld kan worden waar en
hoe de transitie zal eindigen. Gegeven de
onzekerheid is het dus vaak moeilijk om te
bepalen wat de juiste keuzes zijn en welke
investeringen in innovaties waardevol en de
moeite waard zijn. Dit vraagt van een
innovator dat deze het risico van falen kan
nemen en leergeld kan betalen.

status quo te handhaven en biedt geen
ruimte voor opschaling en versnelling van
innovaties5. Het ontbreekt innovatoren vaak
aan slagkracht en daadkracht om hier
individueel op te anticiperen en te reageren.
Het innovatietraject wordt hierdoor
geconfronteerd met risico’ en
transactiekosten als gevolg van de
weerstand. Juist hierbij hebben ze dus hulp
van anderen nodig.

Vijf strategieën
De governance van de energietransitie is een
volgende uitdaging. Governance is het
raamwerk waarin de besluitvorming,
verantwoordelijkheid en onderlinge
samenhang in de wijze van sturen en
beheersen van de transitie wordt vastgelegd.
Governance is een grote uitdaging omdat
een transitie simpelweg niet volledig aan te
sturen is2. Bovendien is sturing of regie per
definitie politiek en strategisch complex. In
transitieprocessen is er vaak onduidelijkheid
over eigenaarschap en onduidelijkheid over
rollen en verantwoordelijkheden. Omdat het
nog niet duidelijk is waar transitieprocessen
in uitmonden, en er verschillende paden
denkbaar zijn, is er vaak sprake van diverse
en vaak conflicterende opvattingen over
welke feiten ertoe doen, waar prioriteiten
liggen, welke aanpak te volgen,, normen en
waarden. Dat maakt het moeilijk om tot een
gedeelde taal te komen, laat staan een
duidelijke richting3. Dit zorgt voor een
onoverzichtelijk, onzeker en versnipperd
klimaat voor innovatoren4.
Tot slot worden innovatieve oplossingen, des
te meer wanneer ze radicaal zijn,
geconfronteerd met weerstand. Het
bestaande systeem is erop ingericht de
2
3

De vraag rijst nu wat gedaan kan worden om
innovatoren te ondersteunen bij opschaling
van hun innovaties en om hen te helpen om
met de onzekerheden van de transitie om te
gaan. Innovatoren kunnen hulp krijgen uit
verschillende hoeken, van gemeenten tot
zelfstandig adviseurs. Als ondersteuner van
innovatoren kun je, in onze visie, vijf
verschillende strategieën kiezen om te
helpen. Elke strategie heeft zo zijn eigen
activiteiten.
1 Opzetten van slagvaardige heterogene
netwerken
2 Gericht experimenteren
3 Opzetten van visies en managen van
verwachtingen en agenda’s
4 Opzetten van een ecosysteem gericht op
opschaling innovaties
5 Leren op sectorniveau

Strategie 1: opzetten van slagvaardige
heterogene netwerken
De opschaling van de energietransitie is een
puzzel. Slagvaardige en heterogene
netwerken zijn randvoorwaardelijk voor leren
over opschalen. De puzzelstukken liggen

Loorbach, 2010
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meestal bij verschillende mensen met
verschillende typen kennis, positie en
middelen6. Samenwerking, kenniscirculatie
en kruisbestuiving kan alleen maar
gerealiseerd worden door diversiteit in
netwerken bij elkaar te brengen7. Welke
activiteiten kun je dan ontplooien?
•

•

•

•

•

Vorm een mix van lokale, regionale en
nationale netwerken die verbonden zijn
via bepaalde kanalen en mensen,
waarmee je en gebruik maakt van de
kracht van regionale cultuur en de
verschillen ertussen. Bovendien borg je
daarmee continuïteit van het leren en van
de ontmoetingen.
Zorg voor een mix aan mensen met
verschillende typen kennis, positie en
middelen. Borg diversiteit.
Organiseer kleinschalige ontmoetingen.
Die leveren namelijk kwalitatief
hoogwaardigere interacties op, die
bovendien verder gaan dan de
transactionele relaties die je bijvoorbeeld
op beurzen opdoet.
Begeleid matchmaking met het expliciete
doel om, naast vraag en aanbod elkaar
beter te laten vinden, ook begrip te
kweken bij de deelnemers. Dit kan
namelijk leiden tot betere proposities,
maar ook tot aanpassing van
belemmeringen aan de vraagkant of
systeemkant door begrip voor die
innovatoren.
Betrek in ieder geval koplopers met
toegang tot financiële middelen. Daarmee
zorg je ervoor dat de netwerken niet
alleen maar praatgroepjes blijven maar
ook slagvaardig zijn en tot verandering
kunnen leiden op basis van het geleerde.

•

•

Inventariseer reeds aanwezige kennis en
kunde en maak deze toegankelijk voor
alle geïnteresseerden binnen en buiten
het netwerk.
Borg continuïteit van het leren en van de
ontmoetingen door eigenaarschap
daarvoor bij draagkrachtige netwerken te
leggen.

Strategie 2: gericht experimenteren
De heterogene en slagvaardige netwerken
moeten niet alleen praten maar vooral ook
aan de slag met het opzetten van
experimenten in een beschermde omgeving.
Daar kan dan gecontroleerd en gericht
geleerd worden over de innovaties en
belemmeringen, kan falen en verbeteren
plaatsvinden8. Waardevolle activiteiten
daarbij zijn:
•

•

•

Experimenten zo inrichten dat ze expliciet
de schuurplekken opzoeken en mogen
falen, zolang het geleerde maar gedeeld
wordt en erop voortgebouwd kan worden.
Dit zijn zogenoemde ‘Innovation spaces’
of ‘soft spaces/sweet spots’ waarin
kruisbestuiving plaatsvindt9.
Bij experimenten expliciet de innovatoren
en startups betrekken die anders niet aan
bod zouden komen of niet aan boord
zouden durven stappen vanwege het
verwachtte risico of de te verwachten
systeembelemmeringen.
Experimenten in gezamenlijkheid opzetten
die te moeilijk of risicovol zouden zijn voor
individuele innovatoren. Het gaat dan om
de echt moeilijke vraagstukken waar
allerlei opgaven bij elkaar komen zoals
technische en infrastructurele
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•

•

systeemintegratie en waarbij alle
betrokkenen wat te leren hebben.
Zorgen dat expliciet gewerkt wordt aan de
vraagstukken die met schaalvergroting te
maken hebben, omdat er vaak veel
onzekerheid is over de robuustheid van
innovatieve producten en diensten bij
schaalvergroting.
In die experiment stimuleren van korte en
snelle feedback lijnen, transparantie en
het stimuleren van een cultuur van elkaar
durven aanspreken.

Strategie 3: visievorming en agenda’s
opstellen
In de experimenten en de lerende netwerken
kan expliciet geleerd worden over de
weerstand die er vanuit het systeem komt, en
over wat aanbieders en vraagkant nodig
hebben om stappen richting opschaling te
maken. Om vervolgens ook oplossingen te
kunnen creëren is ook visievorming, het
managen van verwachtingen en het opstellen
van agenda’s die richting gaan geven aan de
transitie essentieel. Waardevolle activiteiten
daarbij zijn:
•

•

•
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Marktkwalificatie van nieuwe innovaties
stimuleren door hun meerwaarde
zichtbaar te maken en vertrouwen uit te
spreken in hun potentieel voor toepassing
en opschaling.
Ontwikkelen van een visie op de aanpak
van noodzakelijke systeemverandering en
dit op de juiste agenda’s krijgen.
Visies ontwikkelen op behoeften en
wensen van innovatoren en betrokken
systeemspelers die verandering nastreven
en deze visies op de juiste agenda’s
krijgen zodat er programma’s voor worden
ontwikkeld.
Backhaus, 2010; ; Janda en Parag, 2013; Katzy, et al.,

2013; Kivimaa et al., 2019; Maneschi, 2013; Matchoss en

•

Periodieke aanpassing van subsidies en
tenders gebaseerd op het geleerde in de
netwerken en experimenten.

Strategie 4: opzetten van
ondersteunend ecosysteem
Het is wel duidelijk dat innovatoren niet de
mogelijkheden hebben om alle netwerk-,
experimenteer- en visievorming activiteiten
zoals hierboven beschreven aan te pakken of
om met de beperkende transitiekenmerken
om te gaan. Er is mogelijk meer regie of
governance nodig vanuit het systeemniveau,
waarbij verantwoordelijkheid genomen wordt
om het lerend vermogen en de daaruit
voortkomende acties ten behoeve van de
gehele de sector te ontplooien en te borgen.
Daarvoor is een ecosysteem aan
organisaties of platformen waardevol dat
medieert tussen partijen en tussen niveaus,
zie figuur 310.

Figuur 3: Intermediaire rollen, uit Maneschi (2013).

Heiskanen, 2018; Medd en Marvin, 2006, 2007; Moss, 2009;
Stewart en Hyysalo, 2008

Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat een ecosysteem waardevol
kan zijn wanneer het bestaat uit 5 typen
intermediaire platforms die gezamenlijk alle
niveaus, belangen, perspectieven, kennis en
kunde vertegenwoordigen11:
1
2
3
4
5

•

Gebruikers intermediairs,
Proces intermediairs,
Project of niche intermediairs,
Regime gebaseerde transitie intermediairs
En tot slot systemische intermediairs.
•

Om dat ecosysteem effectief te maken in
haar ondersteuning van opschalingsactiviteiten van innovatoren zijn de volgende
activiteiten waardevol:
•
•

•
•

Opbouw van en strategische
samenwerking tussen de bestaande
intermediaire platforms.
Eigenaarschap voor bepaalde acties
beleggen bij de juiste intermediaire rol.
Platforms opzetten die expliciet de rol van
opschalingsondersteuning naast
incubators en accelerators kunnen
oppakken.

Strategie 5: Leren op sectorniveau
Leren als activiteit is al aangestipt in de tekst
over netwerken, experimenteren, visies en
agenda’s en het ecosysteem. Sector breed
leren is echter meer dan wat lessen opdoen
in losse activiteiten. Leren is de lijm tussen
alle noodzakelijke processen in een transitie,
en dit vraagt om een procesaanpak.
Waardevolle activiteiten daarbij zijn:
• Bouw expliciet momenten in bij
netwerkbijeenkomsten en experimenten
waarop er bewust gereflecteerd wordt op
de stand van zaken (monitoren), evalueer
en bedenk welke lessen hieruit getrokken
11
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•

•

kunnen worden en hoe doelstellingen
eventueel moeten worden bijgesteld.
Zorg dat er op events, in experimenten en
binnen organisaties die deelnemen aan
de netwerken, aandacht komt voor het
reflecteren op de onderliggende waarden
en normen en manieren van doen die het
handelen sturen; denk bijvoorbeeld aan
organisatie van de bouwkolom, of interne
beslisstructuren van
woningbouwcorporaties, met het doel
deze ter discussie te stellen12.
Neem de tijd om samen te leren van
dingen die niet goed zijn gegaan en doe
dit in een veilige setting. Juist de
tegenslagen maken ons meer wijs dan de
overwinningen.
Organiseer sessies waarin de skills die
waardevol zijn bij opschaling en skills die
waardevol zijn om expliciet bij te dragen
aan de energietransitie getraind worden.
Verken wat herontwerp van de keten
inhoudt, wat voor rollen ontbreken, wie die
kunnen oppakken.
Verken welke manieren van werken
opengebroken moeten worden omdat ze
opschaling in de weg staan.

Hoe gaan we dat lerend vermogen
verder aanjagen in 2020?
Hierboven is voor vijf strategieën besproken
welke activiteiten ontplooid kunnen worden
om met zijn allen veel gestructureerder te
gaan leren. Alleen als we leren, kunnen we
de energietransitie versnellen. Maar die
activiteiten uitvoeren is natuurlijk een
uitdaging. Er zijn nog veel leervragen die
verkend moeten worden voor elk van de vijf
strategieën voordat we weten wat en hoe dit
moet gebeuren. De antwoorden daarop zijn
onderdeel van de Innovation intelligence die
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opgebouwd moet worden om opschaling te
versnellen.
Een deel van de te beantwoorden leervragen
is in 2019 aangestipt of uitgediept in de
events en onderzoeken die Uptempo! heeft
georganiseerd en uitgevoerd. In 2020 gaan
we daarmee verder. Voor elk van de vijf
strategieën zijn de kernleervragen
gedestilleerd en dit biedt het Uptempo! team
een theoretische en methodologische
leeragenda die we gebruiken om events en
trainingen te organiseren, en om een aantal
experimenten heel gericht te gaan volgen en
te bevragen, de zogenaamde sweet spots.
In die sweet spots gaan we heel gericht aan
de slag met netwerken en experimenteren
om antwoord te krijgen op de volgende
vragen:
•

•

•

•

•

•

Welke ontmoetingen/samenwerkingsvormen werken wanneer, voor wie en bij
welke opgave?
Welke kennis, ervaring en kunde is nodig
om het netwerk in staat te stellen
opschaling van innovaties beter te
ondersteunen?
In welke vorm moet de kennis, kunde en
ervaring gegoten worden, en via welke
kanalen verspreid om leden buiten het
netwerk effectief te bereiken en aan te
zetten tot ondersteunende actie?
Welk type stakeholders moet je bij elkaar
brengen op events om follow-up te
genereren?
Op welke manier kunnen we koplopers
gebruiken als ambassadeurs naar het
volgers peloton van aanbieders?
Hoe kunnen we de matchmaking zo
insteken dat we stappen in kennismaking
overslaan en ze sneller tot pilots komen,
en wat kunnen we leren over welke rol
Uptempo daarin kan spelen?

•

Welke kennis is nodig voor aanbieders,
vraagpartijen, integrators en andere
stakeholders om stappen te zetten, en via
welke kanalen kan deze kennis bij elkaar
gebracht worden?

Verder gaan we het leren in de sector
expliciet verder brengen. Enerzijds gaan we
kennis en kunde die er al is over opschalen
bij aanbieders brengen door een aantal skills
sessies te organiseren. Op basis van wat we
daar leren, over hoe aanbieders zo goed
mogelijk kunnen worden ondersteund met
opschaling, gaan we een programma voorstel
opstellen.
Anderzijds gaan we aan de slag met het
verder verkennen van het meest optimale
ecosysteem voor opschaling. In Nederland
blijkt dat met name de rol van systemisch
intermediair nog niet helder is ingevuld. Met
name deze laatste rol is een rol waar geen
directe probleemeigenaar anders dan de
energietransitie zelf voor is, maar deze is wel
essentieel. Daarom gaan we:
• Inventariseren welke rol een partij als
Uptempo! kan spelen in het ecosysteem,
aanvullend op de rollen die andere
platformen verrichten
• In kaart brengen welke structuren verder
nodig zijn om partijen permanenter aan
elkaar te koppelen en het delen van
intelligence te laten plaatsvinden.
• Onderzoeken welke rol in het ecosysteem
kritisch is op de kwaliteit van partijen die
moeten worden gematched en kritisch is
op de kwaliteit van de match met de
huidige en toekomstige vraag.
Alles wat we leren over bijvoorbeeld betere
manieren van netwerken, experimenteren en
leren gaan we continue vertalen en uitdragen
naar partijen als de Topsector Energie en TKI
Urban Energy, maar ook naar de ministeries
van BZK en EZK en samenwerkingspartners

in de platformen. Daarbij zullen we expliciet
stilstaan bij de manieren van werken,
beslisstructuren, competenties in de sector,
en hoe deze opschaling en versnelling in de
weg staan of juist versnellen; inclusief wat dit
betekent voor programma insteek, subsidie
eisen etc. zodat bestaande systemen die
opschaling niet ondersteunen ter discussie
gesteld kunnen worden.

1. Introductie
Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er keihard worden gewerkt. In de gebouwde
omgeving zijn bijvoorbeeld flinke renovaties nodig om alle woningen van het gas te halen. En terwijl
we aan het bouwen zijn, moeten we leren van wat we aan het doen zijn én verder doorgaan met
innoveren. Een complexe opgave. We zijn op een rijdende trein gesprongen terwijl we zowel de trein
als het spoor aan het verbouwen zijn.
Hoe kun je leren als alles in transitie is? En wat heeft het lerend vermogen van de energiesector te
maken met het opschalen van energie innovaties? De Topsector Energie (TSE) en de Meerjarig
Missie gedreven Innovatie Programma’s (MMIP) zijn de drijvende kracht achter innovaties die nodig
zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Binnen de TSE
zijn er twee programma’s die onderzoeken hoe het lerend vermogen in de energiesector kan
worden aangejaagd: het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie (MVI-E) dat
zich expliciet op de ontwikkeling en ontsluiting van inzichten van sociale en Gammawetenschappen
die relevant zijn voor de energietransitie richt; en het Uptempo! programma van TKI Urban Energy
en TKI CLICKNL (topsector Creatieve Industrie) dat tot doel heeft om versnelling te realiseren in de
energietransitie in de gebouwde omgeving door ontwikkelde oplossingen in de Urban Energy
innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen zoals woningcorporaties.
MVI-E en Uptempo! hebben opdracht gegeven om in een discussie paper te verkennen welke vorm
van leren, welke processtructuur en wat voor type proceseigenaar beloftevol zijn om een proces
leren in de energiesector aan te jagen en daarmee het lerend vermogen te vergroten. Door te
duiken in theorieën over transities, innovatiemanagement, en het managen van multistakeholder
samenwerkingsverbanden hebben we getracht handige handvatten te verzamelen om lerend
vermogen aan te jagen. Dit artikel is parallel aan de learning communities activiteiten van de Human
Capital Agenda ontwikkeld is richt zich op systemisch leren, ofwel leren op sectorniveau.
Het doel van dit paper is daarmee om een overzicht te geven van een aantal zaken die van invloed
zijn op lerend vermogen, als ook rand voorwaardelijk zijn voor een effectief leerproces. In dit paper
vindt u een overzicht van deze theorieën en hoe je daar in de praktijk baat bij kunt hebben, en hoe
we hiermee aan de slag gaan in 2020 binnen het Uptempo! programma. Het paper gaat vooral in op
het waarom en wat we kunnen doen, niet op het hoe. Dat is een leeropgave waar MVI-E en
Uptempo! in 2020 mee aan de slag gaan.
We gaan in hoofdstuk 2 allereerst in op kenmerken van de energietransitie in de gebouwde
omgeving die een uitdaging vormen voor opschaling van energie innovaties, en laten zien dat veel
van die uitdagingen te groot zijn voor innovatoren om op te lossen. In hoofdstuk 3 beschrijven we
waarom en in welke vorm leren een strategie zou kunnen zijn om de uitdagingen beschreven in
hoofdstuk 1 effectiever aan te vliegen. In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens dieper in op mogelijke
strategieën om het lerend vermogen van de energiesector gestructureerder te laten plaatsvinden.
Aangezien de strategieën veel te omvattend zijn om alleen door innovatoren te laten uitvoeren,
gaan we in hoofdstuk 4 in op het ecosysteem dat waardevol zou zijn ter ondersteuning van de
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strategieën beschreven in hoofdstuk 3. Tot slot eindigen we met een samenvatting en een korte
vooruitblik naar activiteiten die vanuit het Uptempo! programma gaan worden ontplooid om verder
te leren over het aanjagen van lerend vermogen in de energiesector. Dit discussie paper heeft niet
tot doel om volledig te zijn. We stippen dus relevante elementen aan, maar gaan niet de diepte in.
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2. Energietransitie kenmerken die versnelling en opschaling van
innovaties bemoeilijken
We staan voor een grote opgave in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Gegeven de
complexiteit van de energietransitie is het niet realistisch dat de uitdagingen die innovators ervaren
op individueel niveau wanneer ze hun bewezen innovaties proberen op te schalen kunnen worden
overzien of worden opgelost.
Met innovators doelen wij hier op product en dienst ontwikkelaars, bedrijven en consortia die
producten ontwikkelen ter verduurzaming de energiemarkt voor de gebouwde omgeving. Dit
kunnen producten zijn die het energieverbruik verminderen, of producten die op duurzame wijze
energie opwekken. Innovators creëren producten met maatschappelijke waarde en zetten daarbij
kennis in die vooruitloopt op het kennisniveau waarop bestaande producten en energiesystemen
zijn ontwikkeld. Dergelijke innovatie producten hebben vaak een disruptieve uitwerking omdat de
implementatie een radicale breuk met bestaande systemen (sociaal, infrastructureel, institutioneel)
teweeg kan brengen.
Wanneer het lerend vermogen van de sector, en van de innovators specifiek, gestructureerd
aangevlogen wordt, zorgt dit voor aggregatie van individuele kennis naar collectieve intelligentie. De
gedachte is dat wanneer lerend vermogen georkestreerd wordt, deze collectieve kennis
strategischer kan worden ingezet ten behoeve van de energietransitie. Hierdoor kunnen innovators
beter omgaan met de uitdagingen die samenhangen met een aantal kenmerkende aspecten van de
energietransitie. Dit kan voor een versnelling van het komen tot een marktrijpe technologische of
socio-technische innovatie en opschaling (groei in marktaandeel van de innovatie door vergroting
van ofwel schaal waarop de innovatie wordt toegepast of door vergroting van het aantal gebruikte
eenheden van de innovatie) ervan zorgen. En dus het faal percentage van bewezen innovaties
reduceren.
Om het lerend vermogen van de sector als geheel, en van innovators in nichetrajecten met bewezen
innovaties in het bijzonder, te organiseren zodanig dat deze kennis daadwerkelijk strategisch ingezet
wordt, zou een structuur die leren mogelijk maakt ondersteunend kunnen werken.
Deze transitie dient weliswaar een gedeeld maatschappelijk belang, namelijk het terugdringen van
milieuvervuiling en uitstoot van broeikasgassen en daarmee het beperken van klimaatverandering
en haar gevolgen; maar stakeholders hebben natuurlijk ook hun eigen belangen, de transitie gaat
daarom niet zonder slag of stoot of zonder verliezers. Om te begrijpen waarom leren een belangrijke
conditie is voor effectief ondersteunen van de transitie, in het bijzonder met betrekking tot de
implementatie van innovaties, gaan we eerst wat dieper in op wat een transitie is en bespreken een
aantal kenmerken die het opschalen en versnellen van innovaties bemoeilijken.

2.1 Transitie: complexiteit door onderlinge verwevenheid.
Een duurzame transitie kenmerkt zich doordat er een fundamentele verandering optreedt in de
dominante structuur, cultuur en werkwijzen op systeemniveau, ook wel het regime genoemd (Geels
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2002; Kemp, Loorbach en Rotmans, 2009; Raven, 2015; Schot, 2018; Verbong, 2008). Omdat alle
dimensies (technologisch, infrastructureel, sociaal, cultureel, economisch, juridisch, politiek, wet- en
regelgeving in het regime onderling verbonden zijn en daarmee de verankering van dat regime
ondersteunen, vraagt een transitie dat al deze dimensies in hun onderlinge samenhang veranderen.
Dat wil zeggen dat er niet alleen een inbedding van nieuwe technologie plaatsvindt en dat deze
deels geschapen wordt door de institutionele, economische, sociale en fysieke structuur maar dat
vraagt dat deze structuur eveneens meebeweegt. Zo zijn er bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en
regelgeving, een verandering van sociaal-culturele normen en waarden, maar ook
gedragsaanpassingen waardevol kunnen zijn om socio-technische verandering mogelijk te maken.
In reactie op die verwevenheid en complexiteit is er een neiging, van zowel de aanbod als vraagkant
om die complexiteit te verminderen en focus te zoeken op een enkelvoudig vraagstuk. Echter, juist
het koppelen van opgaven en vraagstuk kan handelingsperspectief bieden omdat belangen dan juist
samen kunnen komen, samen kunnen vallen (RLI, 2019). Wat innovators (anders dan andere
ontwikkelaars) karakteriseert is dat ze begrijpen waar de hiaten en problemen in de bestaande
systemen zitten, en in staat zijn nieuwe kennis te ontwikkelen om hier oplossingen voor te vinden.
Een grote mate van inzicht en creatief denkvermogen is hiervoor mogelijk waardevol. Tegelijkertijd
is het een stuk lastiger om te begrijpen wat er precies nodig is om nieuwe concepten en technologie
in het bestaande systeem ingepast te krijgen, en is het al helemaal een opgave voor individuele
ondernemers om alle koppelkansen (bijvoorbeeld koppelen van opgaven zoals energie,
verduurzaming, welzijnsverbetering, vergroening etc.) te zien en te orkestreren (tot een voor de
eindgebruiker coherent pakket te maken). De uitkomst is daardoor vaak dat oplossingen gericht zijn
op deelsystemen en deeldoelgroepen, en samenwerking en systeemintegratie vaak onvoldoende tot
stand komen. In het proces van versnelling en opschaling lopen innovators verder vast doordat de
oplossingen die zij aanbieden geen eenvoudige producent – klant transacties zijn, maar vaak dus ook
afhankelijk zijn van aanpassingen in de institutionele, economische en fysieke structuur. Op
individueel niveau is het een uitdaging om de fijnmazigheid en onderlinge afhankelijkheid van
verschillende systemen te doorgronden en te beïnvloeden. Vinden deze aanpassingen echter niet
plaats, dan kan dit een barrière vormen voor de innovator om producten grootschalig in de markt te
zetten.

2.2 Transitie: onzekerheden en nog niet uitgekristalliseerde richting
Naast de vervlechting van alle dimensies is onzekerheid een kenmerkend aspect van transities. Deze
onzekerheid ontstaat allereerst doordat het regime in beweging is, daarnaast zijn transities lange
termijn processen waarvan vooraf niet voorspeld kan worden waar en hoe de transitie zal eindigen.
Dit biedt dus weinig zekerheden voor innovaties. Bovendien bestaat er niet een juiste oplossing om
de energiesector te verduurzamen, wat juist is hangt namelijk af van wie je het vraagt en welk
belang er speelt. Technologische vernieuwingen in de energiesector werken namelijk, zoals in de
vorige paragraaf besproken, ook door op andere domeinen. De gevolgen van innovaties worden
verder vaak pas zichtbaar wanneer ze geïmplementeerd en redelijk ingebed zijn. Bijsturen is dan
echter moeilijk omdat er dan al pad afhankelijkheid is ontstaan en eventuele (onomkeerbare)
negatieve gevolgen zichtbaar zijn geworden (het zogenaamde Collingridge dilemma (Collingridge,
1980)).
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Gegeven de onzekerheid is het dus vaak moeilijk om te bepalen wat de juiste keuzes zijn en welke
investeringen in innovaties waardevol zijn. De beleidscontext wordt verder door die onzekere paden
ervaren als een aan-uit context, ook voor de vraagkant die daardoor geen keuzes durft te maken,
zeker niet wat betreft meer infrastructurele zaken. Investeerders vragen (of eisen) helder
geformuleerde doelstellingen en willen garanties met betrekking tot resultaten om er zeker van te
zijn dat hun investering veilig te stellen. Voor innovators kan het erg lastig zijn om aan vooraf
gestelde doelen te voldoen, soms vraagt de veranderende omgeving of voortschrijdend inzicht om
aanpassingen die afwijken van deze doelen. Er is ook weinig ruimte om te falen, om gecontroleerd
en bewust te falen, of om meer agile te werken, bijvoorbeeld door producten of diensten in de
markt te zetten die flexibeler aan te passen zijn. Een innovator loopt daarnaast ook het
ondernemersrisico dat de inzet op de ontwikkeling van een bepaald concept of technologie door
veranderingen in de omgeving wordt voorbijgestreefd, zoals bijvoorbeeld veranderingen in de
duurzaamheidsdoelstellingen.

2.3 Transitie: gebrek aan eigenaarschap
Een volgend kenmerk van de energietransitie is dat er gegeven de complexiteit en gegeven de
onzekerheid veel verschillende actoren betrokken zijn met ieder hun eigen belangen en
verantwoordelijkheden. Samenwerking is niet vanzelfsprekend omdat men een gedeeld belang niet
herkent (wenst te herkennen) of zich niet voldoende bewust is van (de meerwaarde van) mogelijke
samenwerkingsverbanden. Partijen leggen verantwoordelijkheid bij anderen neer, wachten tot er
iemand initiatief neemt of houden zich geheel afzijdig. Typerend is dat er een gebrek aan coördinatie
is omdat niemand eigenaarschap voelt en niemand verantwoordelijkheid wil dragen voor de enorme
financiële investeringen die ondersteunend kunnen zijn zonder zeker te weten dat het geld goed is
geïnvesteerd.
De governance van de energietransitie, het raamwerk waarmee besluitvorming en
verantwoordelijkheid en onderlinge samenhang in de wijze van sturen en beheersen van de transitie
zodanig dat er gewenste uitkomsten worden geborgd, is dus een grote uitdaging. Door de onderlinge
verwevenheid van verschillende dimensies, door de grote onzekerheden ten aanzien van de juiste
koers en het feit dat het niet altijd duidelijk is welke kennis de juiste of relevante is voor de transitie,
is het maar de vraag of een transitie überhaupt te sturen en te managen is, ofwel maakbaar is
(Loorbach, 2010).
Wat in elk geval duidelijk is, is dat de huidige instituties en overheidsinstellingen vaak niet in staat
zijn om de energiesector te sturen, deels door de verschuiving van verantwoordelijkheden van
energie als infrastructurele nutsvoorziening naar energie als marktproduct waardoor de
energiemarkt door marktpartijen vormgegeven wordt en daarmee onderhevig is aan de marktlogica
(Beck, 1992), maar ook doordat er vervlechting is van overheid en de energiesector waardoor sturing
in overeenstemming is met de wensen en behoeften van gevestigde (voormalig staats)bedrijven. De
overheid kan weliswaar aan marktsturing doen, bijvoorbeeld door het stellen van randvoorwaarden,
regulering en het afgeven van financiële prikkels, maar deze middelen hebben een beperkte
werking. Op dit moment vertaalt zich dat in een energiesector waarin de overheid verschillende
subsidies uitschrijft voor R&D (kennisvergaring en technologische innovaties), vraag stimuleert
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d.m.v. aankoopsubsidies en belastingvoordeel. Echter, de veelheid aan regels en wetgeving, een
veelheid aan partijen die op allerlei verschillende manieren actief zijn in de ontwikkeling en het aan
de man brengen van technologie hebben nog niet geleid tot een goede afstemming van vraag en
aanbod en door gebrek aan harmonie kunnen de verschillende activiteiten soms zelfs ongewild
contraproductief uitwerken. Het gebrek aan eigenaarschap en de onduidelijkheid over rollen en
verantwoordelijkheden zorgen voor een onoverzichtelijk en versnipperd innovatieklimaat waarin het
voor innovators lastig kan zijn om strategische allianties aan te gaan. Want als niet duidelijk is welk
probleem nu eigenlijk wordt opgelost voor wie, is het voor hen een uitdaging om hun propositie als
oplossing van ‘het probleem’ te presenteren. Als er (ook) onduidelijkheid bestaat over wie de
beslissing kan nemen, welke oplossingen gekozen worden, en op basis van welke informatie. Als de
betrokkenen reactief zijn dan kan dit een belemmering gaan vormen voor innovators om hun
product of oplossing grootschalig in de markt te zetten.

2.4. Transitie: weerstand tegen innovaties
Voor innovatieve oplossingen die niet direct passen in het dominante regime, kan het opschalen en
versnellen vanuit hun nichepraktijken grote weerstand oproepen (Raven, 2006; Kivimaa en Kern,
2016; Mourik et al., 2017c). Bepaalde innovaties zullen namelijk een disruptieve werking hebben op
het bestaande systeem, wat vervolgens een defensieve respons in werking zet omdat het bestaande
systeem de status quo probeert te handhaven.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het decentraal opwekken en onderling distribueren van energie, wat
vanuit een duurzaam innovatieperspectief interessant is, Door de weerstand verankert de status quo
zich en treedt er een versterkt lock-in effect op waardoor het bestaande, niet-duurzame
energiesystemen geen ruimte meer biedt voor duurzame innovatieve alternatieven. Die weerstand
bestaat niet alleen tegen nieuwe technologieën, maar ook tegen nieuwe organisatievormen, nieuwe
aanbestedingsvormen etc. Dus zowel de aanbod kant als ook de vraagkant kunnen deze weerstand
voelen. Deze reflex kan een onvoorziene barrière vormen voor de opschaling en versnelling van
duurzame innovaties, tenzij de ‘stimuleringskant’ door middel van subsidies of programma’s die
weerstand neutraliseert. Innovators worden vroeg of laat met dergelijke weerstands reflexen
geconfronteerd maar het ontbreekt hen vaak aan slagkracht en daadkracht om hier op individueel
niveau op te anticiperen. Zowel de ontwikkeling als de implementatie van technologie in transities
gaat daarom vaak gepaard met hoge risico’s en transactiekosten voor de individuele innovator.

2.5 Transities: zoveel stakeholders zoveel feiten
Transities worden dus gekenmerkt door hun complexiteit, onzekerheid over de uitkomsten, het
gebrek aan eigenaarschap en de weerstand die disruptieve veranderingen oproepen. Het oplossen
van de problemen is niet alleen een rationeel proces waarin men als men beschikking heeft over
voldoende informatie en ‘feiten’, transitieprocessen worden daarnaast ook uitdagend doordat er
niet alleen onduidelijkheid over de feiten is, maar ook doordat ze gepaard gaan met conflicterende
opvattingen (over welke feiten ertoe doen), en daarmee gepaard gaande tegengestelde adviezen
naar bijvoorbeeld de vraagkant, maar ook normen en waarden en mogelijke oplossingsrichtingen
kunnen verschillen afhankelijk van het perspectief. Ook is er geen eenduidige focus wat betreft wat
de grootste opgave is, waardoor het moeilijk kan zijn om vraagbundeling en dus massa te realiseren.
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En er is vaak een gat tussen aan de ene kant het nieuwe denken gebaseerd op goede voornemens,
en gevoelens van urgentie, en aan de andere kant ‘oud’ denken zoals de focus op rendement en
waardestijging. Maar ook situaties waarbij aan de ene kant snelheid wordt gevraagd vanwege een
gevoelde urgentie, bijvoorbeeld rondom het aardgasvrij maken van Nederland, en aan de andere
kant de noodzaak om die snelheid te temperen om verdelingsvraagstukken zichtbaar te krijgen en er
nog op te kunnen sturen is een uitdaging. Een duurzame transitie is daarom ook wel te omschrijven
als een ‘wicked probleem’ (Kolko, 2012; Mourik et al., 2017a). In de beschrijving komen dezelfde
kenmerken van transities terug, het gaat om complexe problemen, waarbij een hoog aantal
stakeholders betrokken is, er zijn hoge kosten aan verbonden, het probleem is sterk verweven met
andere problemen12, maar wat de wicked probleem benadering toevoegt is de aandacht voor
conflicterende perspectieven op wat het probleem is, en hoe het kan worden opgelost (Kolko, 2012;
Mourik et al., 2017a). Door de diversiteit van meningen, feiten en belangen is het moeilijk om tot
een consensus te komen (Kolko, 2012; Jeuken en Mourik, 2018). Voor innovators betekent dit dat zij
in een context werken waarin niet alleen rationele en feitelijke argumenten een rol spelen maar ook
emoties en (on-)redelijkheid, vaak ook onderhevig aan machtsverhoudingen. In een dergelijk
speelveld worden niet alle stemmen op gelijke waarde geschat, er is veel frictie die vaak niet
geadresseerd wordt en er zijn tegenwerkende krachten. Dit komt het ecosysteem waarin de
innovator opereert niet ten goede, terwijl een bruisend innovatieklimaat juist van groot belang is om
ondernemerschap te positief te stimuleren en innovaties te laten floreren (Lekkerkerker en Raspe,
2016).
Samenvattend zijn de typische kenmerken hierboven beschreven belemmerend voor zowel het
versnellen van innovatieprocessen als ook het opschalen van innovaties, maar ook op een hoger
niveau belemmerend voor de snelheid waarmee de energietransitie kan worden doorlopen. In het
volgende hoofdstuk gaan we in op leren als strategie om deze versnelling aan te jagen.

12

Michel Callon (2009: 543) beschrijft dit fenomeen daarom ook wel als een ‘network of problems’.
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3. Innovatiestrategieën: omgaan met de complexiteit, onzekerheid,
afwezigheid van eigenaarschap en weerstand
Verschillende transitie onderzoekers hebben vastgesteld dat samenwerking, kenniscirculatie en
kruisbestuiving binnen niches, tussen niches waar verschillende innovaties worden ontwikkeld en
tussen niches en het bestaande niet duurzame systeem (regime) pijlers zijn om een goed
innovatieklimaat te creëren (Geels, 2002; Lekkerkerker en Raspe, 2016; Loorbach, 2007; Rotmans,
2006). In een transitie worden verschillende processen doorlopen in zowel niches en daarbuiten die
tot opschaling en versnelling van innovaties kunnen leiden (Geels, 2002). Allereerst zal er een
maatschappelijke behoefte gearticuleerd worden, zoals bijvoorbeeld een door de regering
geformuleerde duurzaamheidsvisie en doelstellingen. Vervolgens is experimenteren met
technologische innovaties totdat er een schifting heeft plaatsgevonden tussen minder succesvolle en
veelbelovende innovaties waardevol. Tenslotte zal er een kritische massa ontstaan waardoor
acceleratie mogelijk is, zie figuur 1.

Figuur 1: Dynamisch Multi-level perspectief op transities in socio-technische regimes, Geels (2002, pp. 110)

Wanneer deze processen doorlopen zijn kan de transitie op een punt komen waarin zichtbaar wordt
of innovaties kunnen opschalen richting transformatie van het systeem, of dat ze afbreken, of juist
opschalen maar daarbij het bestaande systeem bestendigen (zie figuur 2). Rotmans (2000; 2011)
beschrijft deze kritieke fase als het ‘kantelpunt’. In 2011 stelde Rotmans vast dat de energietransitie
zich momenteel op dit kritieke punt bevindt. Nu, anno 2019, is nog niet vast te stellen welk van de
drie transitiepaden de energietransitie zal volgen. Figuur 2 schetst de verschillende innovatiefases
die elke innovatie doorloopt. Daarin zie je duidelijk het kantelpunt tussen voorontwikkeling en
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doorontwikkeling. Dit kantelpunt is waar we vandaag vlak voor staan, en innovatoren kunnen een
belangrijke rol spelen in het bereiken van dat kantelpunt, maar daarvoor zijn een aantal gerichte
acties mogelijk essentieel.

Figuur 2 Innovatiefases. Op basis van Rotmans et al., (2000) en Rotmans (2011).

Binnen het transitie denken bestaan verschillende perspectieven op hoe je transities bestudeert en
op welke manier en in welke mate je er invloed op uit kunt oefenen. Een kanttekening die hierbij
gemaakt wordt is dat dergelijke processen niet maakbaar zijn. De activiteiten die ondernomen
worden of uitblijven tijdens de ‘kantelpunt’ fase kunnen impact hebben op het transitie pad maar
geven geen garantie voor de uitkomsten, daarvoor hangt de verandering te veel af van een
diversiteit van factoren zoals uiteengezet in de kernmerken van een transitie.
We onderscheiden hier vier perspectieven: multilevel perspectief (MLP), transitie management,
technologische innovatie systemen (TIS) en strategisch niche management. Het Multilevel
perspectief (Rip en Kemp, 1998; Geels, 2002) vindt een basis in de evolutionaire economie theorie
(Mourik et al., 2017c) en biedt een theoretisch raamwerk om transities en technologische innovaties
te analyseren, zie figuur 1. Het biedt daarmee een taal om ontwikkelingen en de daarbij horende
knelpunten en mogelijkheden voor versnelling in kaart te brengen. Het kader is echter vrij abstract
en biedt weinig handvaten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.
Het Transitie Management perspectief komt voort vanuit DRIFT (Rotmans en Loorbach, 2006) en
stelt dat transities lange termijn processen zijn, in tegenstelling tot beleidscycli die zich vaak op de
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korte termijn richten. Door strategische netwerken op te zetten met verschillende type
systeemspelers waarin ruimte is voor een participatief en reflexief proces kan men werken aan het
behalen van lange termijn doelstellingen (de consolidatie van duurzame energievoorziening).
Het derde perspectief is Technologische Innovatie Systemen/ Innovatie Motor (TIS) wat voortkomt
uit denkers van de Universiteit Utrecht en Chalmers University (Zweden) en EAWAG (Zwitserland).
Dit perspectief richt zich ook op beleidsmakers en netwerken van actoren die tezamen een transitie
vormgeven, maar kijkt vooral naar de interacties en dynamiek die er tussen de verschillende
betrokkenen plaatsvindt. Vanuit TIS wordt er vooral gekeken naar het identificeren van problemen,
en welke rol beleid hierin speelt. Beïnvloeding van transities is vanuit het TIS-perspectief vooral
gericht op het herformuleren van beleid en beleidsmaatregelen.
Tenslotte is Strategisch Niche Management (SNM) het vierde perspectief dat eveneens voortbouwt
op de evolutietheorie (Schot en Geels, 2008; Raven 2005, 2006). SNM zet in op verschillende niveaus
van een transitie: de technologische ontwikkelingen, het verwachtingsmanagement en de invloed
van verwachtingen, de netwerken en de rol van meervoudig leren (Mourik et al., 2017c). SNM omvat
de drie bovenstaande perspectieven, maar hoewel SNM een vrij breed en gedetailleerd
analysekader biedt, geeft het nog weinig handvatten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan
(Mourik and Raven 2006) (Mourik et al., 2017).
Alle vier de perspectieven bieden waardevolle aanknopingspunten om transities op strategisch
niveau te analyseren en te beïnvloeden, elk van deze perspectieven legt andere nuances. Omdat
SNM in zekere zin voortbouwt op de drie andere perspectieven, nemen we SNM daarom als
uitgangspunt voor het ontwikkelen van een praktisch perspectief om transities strategisch te
beïnvloeden. Met een kleine vertaalslag komen we tot de volgende vier pijlers die we in het
volgende hoofdstuk verder uitwerken en operationeler proberen te maken:
a.
b.
c.
d.

Leren
Opzetten van heterogene netwerken
Experimenteren met reflexiviteit ten aanzien van bestaande systeem (regime)
Opstellen van visies en managen van verwachtingen en (beleids-)agenda’s

Het ontwikkelen van activiteiten op deze pijlers biedt handvatten om te kunnen omgaan met de
complexiteit, onzekerheid, afwezigheid van eigenaarschap en weerstand die kenmerkend zijn voor
de energietransitie. Deze handvatten vormen aanknopingspunten om een transitie te beïnvloeden
en een bepaalde richting op te sturen, er is echter geen enkele garantie dat dit tot de gewenste
uitkomsten zal leiden. Bovendien zijn veel van de activiteiten niet op te pakken door individuele
innovators of individuele systeemspelers, maar vragen verdergaande samenwerking tussen
stakeholders.
Om de strategische activiteiten die worden ingezet voor de beïnvloeding van een transitieproces te
optimaliseren kan leren en het opbouwen lerend vermogen een rol spelen. Leren is in feite de lijm
tussen de processen hierboven beschreven. Het inbouwen van momenten waarop er bewust
gereflecteerd wordt op de stand van zaken (te monitoren), deze te evalueren en te bedenken welke
lessen hieruit getrokken kunnen worden dragen in belangrijke mate bij aan het systematisch
vergaren van heterogene kennis over de context waarin met werkt. Meer en beter inzetbare kennis
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zorgt er niet voor dat transities maakbaar worden, maar kan wel aan bijdragen dat de verschillende
actoren beter in staat zijn om te begrijpen hoe zij zichzelf (kunnen) positioneren en hoe zij beter
gebruik kunnen maken van systeem waarvan zij onderdeel uitmaken.
Het leren en bundelen van lessen klinkt logisch. Desalniettemin is leren en monitoren13 vaak nog
geen standaard onderdeel van (gesubsidieerde) innovatietrajecten, en in follow-up trajecten
evenmin. Beperkte tijd en budget spelen vaak een rol in deze overweging. Leren en monitoren wordt
niet voldoende op waarde geschat. Als de collectieve kennis niet gebundeld wordt dan blijft het
succes van duurzame innovaties afhankelijk van willekeur en individuele successen, en nemen
onzekerheden in het ondernemersklimaat van professionals in de energietransitie niet af.
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4. Strategieën om opschaling en lerend vermogen te vergroten
De ambitie waar we naar werken is het versnellen en opschalen van energie innovaties in de
gebouwde omgeving. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat de strategieën en condities onder
die ambitie zijn en wat bijbehorende doelstellingen en activiteiten zijn. We richten ons expliciet op
de voorfase van versnelling en wat de randvoorwaarden voor versnellen en opschalen zijn.
Verschillende partijen en disciplines hebben zich gebogen over de vraag wat essentiële pijlers zijn
voor succesvol opschalen en versnellen van innovaties (Backhaus, 2010; Janda en Parag, 2013; Kania
en Kramer, 2011; Katzy, et al., 2013; Kivimaa et al., 2019; Lekkerkerker en Rasp, 2016; Maneschi,
2013; Matchoss en Heiskanen, 2018; Medd en Marvin, 2006, 2006; Moss, 2009; Stewart en Hyysalo,
2008)). Strategisch Niche Management (Kivimaa en Kern, 2016; Raven 2005, 2006; Schot en Geels,
2008) is een discipline die sterk gestoeld is op concrete ervaring met opschalen en versnellen van de
meer radicale innovaties binnen beschermde ruimtes (niches). SNM benoemt vier strategieën die
rand voorwaardelijk zijn voor versnellen en opschalen:
a.
b.
c.
d.

Leren leren
Opzetten van heterogene netwerken
Experimenteren met reflexiviteit ten aanzien van bestaande systeem (regime)
Opstellen van visies en managen van verwachtingen en (beleids-)agenda’s

Hieronder behandelen voor de strategieën de doelstelling die nagestreefd zou kunnen worden om
een stap verder te komen met versnellen en opschalen. Ook benoemen we condities en activiteiten
en de overwegingen daarbij14. In de paragraaf over het creëren van heterogene lerende netwerken
wijden we op een aantal punten extra uit, omdat dit als meest essentiële procesactiviteit wordt
benoemd om lerend vermogen aan te zwengelen.
Voor het merendeel van de het doelstellingen en activiteiten geldt dat die niet door individuele
innovators kunnen worden opgepakt of georkestreerd. Welk type partijen en welk ecosysteem dit
orkestreren het beste kunnen aanvliegen wordt besproken in het volgende hoofdstuk.

4.1 Leren als overkoepelende strategie
Leren in een transitie en met name in netwerken, experimenten en rondom visies en verwachtingen
en agenda’s is dus waardevol om die processen te optimaliseren. Leren is in feite de lijm tussen de
processen hierboven beschreven. Maar dit vraagt wel een specifieke vorm van leren om op
sectorniveau te gaan leren over ondersteuning van opschaling en dus te leren met als doel het
aanjagen van transities. We hebben uit literatuur over leren de volgende randvoorwaarden
gedestilleerd voor een leerstructuur en proces dat opschalen door lerend vermogen in de
energietransitie ondersteund. Deze randvoorwaarden sommen we hier eerst op om er vervolgens
wat dieper op in te gaan:

14

De activiteiten en doelstellingen hieronder opgesomd onder elke conditie bouwen sterk op een aantal publicaties
(Kivimaa et al., 2019; Lekkerkerker en Rasp, 2016; Maneschi, 2013).
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•

•

•

•

Ten eerste zijn verschillende typen kennis de basis om leermomenten optimaal te benutten
zodat de complexiteit, onzekerheid en weerstand die transities kenmerkt opschaling niet in
de weg staat.
Ten tweede zijn er diverse mensen met verschillende leerstijlen (manier waarop ze leren)
waardevol omdat deze gezamenlijk in staat zijn om alle facetten van een leerproces te
verenigen. Vergelijkbaar met een puzzel waarbij de verschillende stukjes samen een geheel
vormen. Leren is een gezamenlijke activiteit die het best gedijt bij kruisbestuiving (Jeuken en
Mourik, 2018; Lave en Wenger, 1991).
Verder is het nuttig om momenten in te bouwen waarop er bewust gereflecteerd wordt op
de stand van zaken (monitoren), zodat de traditionele manieren van denken en doen die de
status quo in stand houden ter discussie te stellen, deze te evalueren en te bedenken welke
lessen hieruit getrokken kunnen worden en hoe doelstelling moeten worden bijgesteld om
weerstand tegen opschaling te neutraliseren. Dit wordt double loop learning genoemd
(Argyris en Schön, 1974).
Tot slot is er vorm van leren wenselijk (triple loop en of gesitueerd en transformatief leren)
waarin naast het reflecteren op het handelen of het experimenteren, ook aandacht is voor
het reflecteren op de onderliggende waarden en normen en manieren van doen, met het
doel deze ter discussie te stellen. Dit derde niveau van reflecteren is cruciaal voor de
energietransitie omdat er een spanningsveld bestaat tussen innovatieve nichepraktijken en
de gevestigde orde (de Kraker, 2017; van Mierlo en Regeer, 2010).

4.1.1. Verschillende typen kennis en type leerstijlen
Kolb (1984) beschreef verschillende vier verschillende type leerstijlen die impact hebben gehad op
het denken over leren. Hij maakt onderscheid tussen het concreet ervaren, het waarnemen en
overdenken, het omzetten van praktijkkennis naar abstracte begripsvorming (conceptualiseren), en
het actief inzetten van kennis (experimenteren). Voor Kolb (1984) maken deze typen onderdeel uit
van een gefaseerd proces waarin deze stappen doorlopen worden om nieuwe kennis toe te eigenen
en tot optimale leerresultaten te komen, zie figuur 4.

Actief
experimenteren

Concreet ervaren

Conceptualiseren

Waarnemen en
reflecteren

Figuur 4: Leerfasen van Kolb

Kolb stelt verder dat mensen van nature een aanleg of voorkeur te hebben voor een bepaalde
leerstijl (bijvoorbeeld lezen, kijken, ervaren), en deze ook het meeste toepassen (Kolb, 1984). Hij
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stelt verder dat dit nog versterkt wordt doordat opleiding, werk en context een beroep doen op een
bepaald type cognitieve vaardigheden.
Een les die we hieruit kunnen trekken met betrekking tot randvoorwaarden voor een leerstructuur
en proces, is dat ten eerste verschillende type kennis waardevol zijn om leermomenten optimaal te
benutten. Ten tweede zijn mensen die een verschillende leerstijl hebben en gezamenlijk in staat zijn
om alle facetten van een leerproces te verenigen waardevol. Vergelijkbaar met een puzzel waarbij
de verschillende stukjes samen een geheel vormen. Er zit een duidelijke parallel tussen Kolb’s
perspectief op het optimaliseren van leren en de leerbehoefte die zoals wij die in de energietransitie
signaleren (paragraaf 2). In de energietransitie gaat het ook om een puzzel maar dan een
ingewikkeldere, waarvan sommige stukjes (nog) ontbreken, en het eindplaatje feitelijk onbekend is.
Om te snappen wat er ontbreekt, waarom het ontbreekt en wat er nodig is om de puzzel compleet
te maken is het dus waardevol om de verschillende type leervormen samen te brengen en in te
zetten in een proces van zogenaamd transformatief en gesitueerd leren. Deze twee begrippen
worden hieronder achtereenvolgens uiteengezet.

4.1.2. Van single naar double naar transformatief leren
Zoals Kolb laat zien, is reflectie een conditie voor leren. Argyris en Schön (1974) ontwikkelden een
met Kolb vergelijkbaar model, genaamd single- en double loop leren. Single loop leren is het direct
leren van wat je doet. Het resultaat van een handeling kan er (direct) toe leiden dat het handelen
wordt aangepast. In de double loop is er een tussenstap aan toegevoegd, namelijk het bijstellen van
doelstellingen. Dit bijstellen gebeurt op basis van het nadenken over en conceptualiseren van de
resultaten van ons handelen. Schön (1983) voegde later een derde laag van leren (triple loop en of
transformatief leren) toe waarin naast het reflecteren op het handelen (Argyris en Schön) of het
experimenteren (Kolb), ook aandacht is voor het reflecteren op de onderliggende waarden en
normen (zie figuur 5).

Figuur 5: Triple Loop Learning. Bron: http://www.tripleloop.com.au/LearningLoops.html
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Dit derde niveau van reflecteren is cruciaal voor de energietransitie15 omdat er een spanningsveld
bestaat tussen innovatieve nichepraktijken en de gevestigde orde. In een transitie hebben innovaties
een disruptieve werking op ons handelen en de sociale interacties. Het is daarbij dan waardevol
wanneer deze innovaties daar de ruimte voor krijgen, wat vraagt dat de omgeving (lees: de
gevestigde orde) mee-verandert. Door ook het derde niveau van transformatief leren in te zetten
kunnen dominante waarden, normen en de bestaande instituties ter discussie gesteld worden.
Schön levert hiermee een bijdrage aan het inzicht van Kolb dat het waardevol is om verschillende,
aanvullende typen van leren in samenhang in te zetten om (complexe) kennis te vergaren.

4.1.3. Gesitueerd leren: leren als sociaal proces in netwerken
Het tweede inzicht van Kolb, namelijk dat het samenbrengen van mensen met verschillende
leerstijlen noodzakelijk is, is onlosmakelijk verbonden aan gesitueerd leren, leren in een sociale
interactie. Wanneer de diversiteit van kennis en ervaringen in de energietransitie niet wordt
gebundeld, dan blijft de opgebouwde kennis steken op het individuele niveau, het niveau waarin de
verschillende actoren ieder een puzzelstukje hebben, maar deze niet gecombineerd worden tot een
geheel. Leren is dus een gezamenlijke activiteit (Jeuken en Mourik, 2018; Lave en Wenger, 1991;
Wilk, R., 2009). Kruisbestuiving van kennis is een middel om de diversiteit aan kennis bijeen te
brengen en met elkaar te confronteren, om transformatief te leren. Kruisbestuiving is echter geen
spontaan proces waarmee de complexiteit en het verder brengen van innovaties als vanzelf gaan,
maar vraagt om een gestructureerde manier van leren. Een vorm van leren waarin systematisch
gewerkt wordt aan het conceptualiseren van complexe problemen, vraagarticulatie en het bedenken
van oplossingsstrategieën. Lekkerkerker en Raspe (2016) stellen dan ook dat het creëren van een
‘Innovation space’ waarin kruisbestuiving plaatsvindt tussen verschillende type kennis en
vaardigheden een belangrijke conditie is voor een vruchtbaar innovatieklimaat (2016: 53).
Een dergelijke Innovation space kan ook gezien worden als een netwerk. Enerzijds kan een netwerk
bestaan uit losse onderdelen waarin de individuele relaties gezamenlijk een netwerk vormen. Er is
dan geen overkoepelende bundeling van krachten. Maar om te leren is een gestructureerd netwerk
de basis; een lerend netwerk dat erop gericht is om niet alleen met innovators samen te werken,
maar om op systemisch niveau te leren in een transformatief multi-stakeholder proces zoals ook
essentieel is bij een wicked probleem waar richtingen en feiten nog niet uitgekristalliseerd zijn
(Bomhoff en Hekman, 2011; Jeuken en Mourik, 2018). Dit betekent dat naast de innovators ook
andere spelers in het omringende systeem betrokken worden om verandering tot stand te brengen,
oftewel het bijeenbrengen van representanten vanuit innovatieve niches alsook spelers uit regime.
Om het lerend vermogen van de sector als geheel, maar ook voor innovators in nichetrajecten te
stimuleren kennis strategisch in te zetten, is dus een sociaal proces gewenst, met een structuur die
leren mogelijk maakt in netwerk vorm. Het gaat er namelijk niet alleen maar om dat kennis en kunde
en instrumenten etc. gedeeld worden, maar dat dit delen gestructureerd wordt.

15

van Mierlo (2010) en de Kraker (2017) maken een vergelijkbaar punt in de meer algemene zin voor duurzame transities
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Er zijn verschillende vormen waarin een dergelijk lerend netwerk kan worden opgezet. Een eerste
vorm is een ‘Community of Interest’ of ‘Community of practice’. In een dergelijke CoI of CoP wisselen
deelnemers vrijblijvend ideeën en kennis uit. Een meer gestructureerde leernetwerk omgeving is
een ‘Community of learners’ (CoL). Een CoL heeft expliciet als doel om samen te leren. Een
‘Community of Innovative Learners’ (CoIL) netwerk gaat een stap verder en is erop ingericht om de
kennisuitwisseling in te zetten om innovatie tot stand te brengen, dus heeft als expliciete agenda om
samen verandering teweeg te brengen. Een lerend netwerk ondersteund door een CoIL is dus qua
opzet en structuur een mogelijk vruchtbare vorm van leren voor de energietransitie. Figuur 6 maakt
dit inzichtelijk door de verschillende niveaus waarop een ‘netwerk’ kan functioneren weer te geven.

Figuur 6 van individueel leren naar een lerend systeem, gebaseerd op Hekman et al. (2012, 2015)

Bij het opzetten van een Community of Innovative Learners (CoIL) is het van belang dit op een zo
dynamisch mogelijk vorm te doen om aan de randvoorwaarden voor effectief leren te voldoen. We
doelen daarmee op een proces waarin een vaste groep van representatieve actoren uit de keten
middels het totaalpakket van vormen van leren zoals omschreven door Kolb (1984) aangespoord
wordt om transformatief te leren. Dit wordt tegenwoordig ook expliciet aangevlogen in blended
learning (Oliver en Trigwell, 2005), waar met dynamische werkvormen gewerkt wordt, combinaties
van offline en online interacties en interventies, ook juist tussen face-to-face sessies door, en waar
verschillende vormen van leren worden aangeboden, via ervaringen (stages of veldbezoeken),
herinneren (herhalen van kennis in verschillende vormen), sociale interacties, klassieke werkvormen
etc.
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Om de CoIL heen wordt idealiter een tweede ring met een lerend systemisch netwerk opgebouwd
(die ook weer op verschillende manieren interacteert met de CoIL) bestaande uit andere
systeemspelers, om zo ook te werken aan een systeemomgeving die de innovaties meer
ondersteunt middels de noodzakelijke wet- en regelgeving, infrastructuur en technologie, normen
en waarden, instituties, politiek, onderzoek en onderwijs, etc. In de volgende secties gaan we in op
de partijen die de basis zijn om een CoIL en het lerend netwerk eromheen betekenisvol te bevolken,
en op de activiteiten en of agenda die een CoIL zou kunnen volgen om het lerend vermogen in de
energietransitie een stap verder te brengen.
Figuur 7 geeft weer hoe het leren in een CoIL en lerend netwerkonderdeel is van het bredere proces
om leren intentioneel in te zetten om tot een transitie te komen, waarbij de CoIL en het lerend
netwerkactiviteiten in de groene bollen tussenlaag geplaatst kan worden.

Figuur 7: Samenwerking en kenniscirculatie (Hekman, 2017)

4.2. Creëren van heterogene netwerken: doelstellingen en activiteiten
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Doelstelling van het creëren van heterogene netwerken, in de vorm van COPs, COLs of COILs is het
laten ontstaan van een samenwerkingsvorm waarin een sector brede leer- en deelcultuur kan
gedijen. Dankzij die cultuur van delen en leren worden fouten minder herhaald en kan er
voorgebouwd worden op kennis, ervaringen en kunde m.b.t. versnellen en opschalen, zowel door
innovators als door systeemspelers. Bovendien kan samenwerken, leren en delen in dergelijke
netwerken de transactiekosten van individuele innovators verminderen waardoor ze efficiënter
kunnen werken aan versnelling en opschaling. Bij het opzetten van een heterogeen netwerk is het
van belang om te reflecteren op de samenstelling van dit netwerk. Het waarborgen van diversiteit in
rollen en type kennis, inclusiviteit zijn belangrijke voorwaarden om ervoor te zorgen dat de
verschillende perspectieven en opvattingen zichtbaar worden (Jeuken en Mourik, 2018). Maar ook
zaken als schaalgrootte, omgaan met machtsstructuren en tot slot de continuïteit van het netwerk
borgen zijn essentiële condities voor effectief leren in de sector (Frantzeskaki et al., 2019; Jeuken en
Mourik, 2018).

4.2.1. Samenstellen van een divers netwerk
Diversiteit of heterogeniteit van het lerend netwerk is een basisconditie voor een optimaal
functionerend transformatief lerend vermogen. Samenwerking in een heterogeen netwerk waarin
partijen uit de hele keten samenwerken, en uit zowel de innovatieve gelederen als ook de oude
leden van het bestaande systeem, wordt gezien als de basis voor leren over opschalen en versnellen
van innovaties. De vraag is dan welk type partijen idealiter waardevolle bijdragen kunnen leveren
aan dit netwerk. Voor elk lerend netwerk is deze selectie van deelnemers maatwerk. Veel
samenwerkingsvormen ontstaan vanuit reeds bestaande netwerken. Dit heeft een uitsluitende
werking voor partijen die hier geen onderdeel van uitmaken (Kivimaa en Kern, 2016; Raven 2005,
2006; Schot en Geels, 2008). Een transparant selectieproces waarin de in- en uitsluiting van
deelnemers verantwoord wordt draagt ten eerste bij aan het nemen van bewuste keuzes. Ten
tweede zet dit aan tot verantwoording naar de buitenwereld toe, en biedt het mogelijkheid voor
buitenstaanders om kritisch te reflecteren op de samenstelling (en eventuele suggesties voor een
andere samenstelling te doen).
Leren beperkt zich dus niet tot sectorale partners uit de traditionele keten of kolom, maar loopt juist
ook door de keten heen en gebeurt met het betrekken van een diverse groep gebruikers. Een
kwalitatief hoogwaardig netwerk kenmerkt zich dus onder andere door de grote diversiteit die de
deelnemers in achtergrond, kennis, gender, etniciteit, taal en cultuur met zich meebrengen. In de
selectie van deelnemers is het mogelijk waardevol om hierop te reflecteren, en ook buiten de
bekende netwerken te zoeken naar de minder voor de hand liggende deelnemers of deelnemers die
in de traditionele keten geen stem hebben of krijgen.
Concreet kan dit vertaald worden in de volgende mogelijke activiteiten:
o
o
o

Borgen van diversiteit, tot en met het betrekken van representanten van grote
marktvolumes die nu nog niet bereikt worden, denk bijvoorbeeld aan minderheden.
Inventariseren van reeds lopende initiatieven
Vaststellen beste manier om initiatieven-consortia-projecten aan elkaar te
verbinden en op welke schaal (regionaal, nationaal, online, offline etc.)
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o
o
o

Opstellen criteria voor selectie van netwerkleden met waardevolle innovatieniveau
en focus, rol, mandaat, kwaliteit als aanjager of inspirator etc.
In kaart brengen van relevante netwerken, clusters en programma’s en mogelijke
connecties
Aansluiting zoeken buiten de geijkte kaders (bijvoorbeeld bij innovators in andere
sectoren, of organisaties met expertise op het gebied van inclusiviteit)

4.2.2. Netwerken bouwen met voldoende slagkracht om veranderingen in het systeem
te realiseren
Het borgen van verschillende transitierollen in een netwerk is een conditie voor effectief leren en
ageren. Andringa en Weterings (2006) hebben zes verschillende transitie rollen geïdentificeerd die
convergeren en gezamenlijk een ‘team’ creëren dat met het lerend vermogen aan de slag kan. Dit
komt overeen met Kolb (1984) die ervoor pleit dat het leervermogen optimaal is als verschillende
cognitieve vaardigheden verenigd worden. De rollen staan hieronder in tabel 1 samengevat.
Rollen in transitie
De onderzoeker

Competenties
Onbevangen vragen stellen
Analytisch en conceptueel
Integraal/ systeem denken
Observatievermogen
De vernieuwer
Visie en implementatie
Lef en creativiteit
Historisch besef
De netwerker
Alliantiemanagement
Mobiliserend vermogen
Lobbykracht
De manager
Organisatievermogen
Anticiperend
Balancerend tussen inhoud, proces en resultaat
Gevoel voor timing
De groepswerker
Reflexief
Mobiliserend
Overtuigend
De ondernemer
Ondernemend
Overtuigend
Tabel 1:Verschillende type transitierollen. Vrij naar: Andringa en Weterings (2006)

Om de diversiteit aan rollen en effectief leren tussen en door en met die rollen te borgen zijn de
volgende activiteiten mogelijk van waarde:
o
o
o
o
o

Onderling begrip laten ontstaan tussen verschillende partijen over hun mandaat, rol,
instrumenten, beperkingen etc.
Gelijk speelveld creëren voor innovators
Identificeren wat dominante partijen en structuren zijn, wie de ‘willing’ zijn.
Voorkomen van strategische spellen
Opgedane kennis en eventueel het ‘nieuwe normaal’ laten uitdragen door het
netwerk, zodat de sector breed bereikt wordt en de traditionele ketens worden
uitgedaagd
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4.2.3. De juiste schaalgrootte vaststellen
Het bepalen van de juiste schaalgrootte is een volgende conditie die van invloed is op de kwaliteit
van het netwerk en het leren in dat netwerk. Uit onderzoek blijkt dat nabijheid een cruciale factor is
voor het optimaal functioneren van een transitieklimaat (Lekkerkerker en Raspe, 2016).
Lekkerkerker en Raspe (2016) onderstrepen daarom ook het belang van face-to-face ontmoetingen.
Ontmoetingen maken spontaniteit mogelijk en zet daarmee aan tot creativiteit, maar een ander
aspect is de mogelijkheid tot het opbouwen van een informele relatie die als het ware een
smeermiddel kan zijn voor de formele, professionele verhoudingen die er ontstaan. Het is echter
niet altijd mogelijk om in het bepalen van de juiste schaalgrootte voor een leernetwerk rekening te
houden met geografische nabijheid. Met name als de geografische afstand groot is, dan is een factor
om rekening mee te houden. De volgende activiteiten mogelijk van waarde:
o
o

Echte netwerkvorm ontmoetingen, in tegenstelling tot 1 op 1 ontmoetingen
organiseren
Vaststellen van wat werkt gegeven de context waarin het netwerk is opgezet: bv.
een persoonlijk, face-to-face en op nabijheid gestoeld netwerk, effectief
verbindingen creëren tussen het lokale, regionale en nationale niveau

4.2.4. Omgaan met machtsstructuren
In hoofdstuk 2 eindigden we met de conclusie dat de energietransitie gekarakteriseerd kan worden
als een ‘wicked probleem’. De hoeveelheid aan belanghebbenden, de uiteenlopende meningen en
opvattingen maken het moeilijk om tot breed gedragen beslissingen te komen. Voor een netwerk
dat divers is samengesteld, zal dit probleem ook gelden. Alleen al het overbruggen van de
verschillende achtergronden op het gebied van kennis, taal en cultuur is een uitdaging, tegelijkertijd
is het opzetten van een netwerk van gelijkgestemden geen goed alternatief omdat daarmee de
kennis niet een stap verder wordt gebracht.
Om een netwerk kwalitatief hoogwaardig te kunnen laten functioneren is de kwaliteit van de
interacties cruciaal. In de samenstelling van een leerprogramma kan dan ook gezocht worden naar
een facilitator die over de juiste competenties beschikt om dergelijke processen te begeleiden
(welke partij hiervoor het meest geschikt is wordt in Hoofdstuk 5 uiteengezet) Een belangrijk aspect
hierin is dat de facilitator oog heeft voor het machtsspectrum in het netwerk en in de context daar
omheen, communicatie wordt namelijk beïnvloed door machtsverhoudingen. Macht werkt op twee
niveaus, namelijk ‘wie iets zegt’ en ‘wat iemand zegt’. Ten eerste spelen in de interactie tussen
mensen de onderlinge verhouding een rol in de status die men toekent aan de verschillende
deelnemers. Dit gebeurt op basis van o.a. expertise, professionaliteit en gedrag, daarmee
samenhangend wordt er ook verschillend waarde toegekend aan bepaalde type kennis en de
overtuigingskracht van (bepaalde type) van argumenten. Met name ‘feiten’ worden hoger
gewaardeerd dan ervaringskennis, meningen, normen en waarden. Het lokaliseren van deze
mechanismen, en het adresseren van de normativiteit van dergelijke mechanismen zijn essentiële
condities voor effectief leren binnen een netwerk. Hieronder worden een aantal activiteiten
genoemd die daarbij kunnen helpen:
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o
o
o
o
o

o

o

o

o

Transparantie borgen; bv. besluitvormingsprocedure over de in- en uitsluiting van
deelnemers opstellen en deze openlijk delen
Vertrouwen opbouwen tussen netwerkpartijen, en vertrouwen in faciliterende partij
(bv. dankzij onafhankelijkheid, wetenschappelijke borging, neutraliteit)
Luisteren
Laten zien dat economische winst van deelnemen aan netwerk groter is dan kosten
van het leren
Bepalen welke kennis, ervaring en kunde nodig is om partijen over drempels te
helpen, welke informatie over kansen, welke acties kunnen worden opgezet om het
versnellen en opschalen te ondersteunen
Inventariseren en toegankelijk maken van reeds aanwezige nuttige kennis en kunde.
Denk aan databases met innovaties, overzichten van subsidies en
subsidieontvangers, potentiele partners voor samenwerking
Vaststellen in welke vorm de kennis, kunde en ervaring gegoten kunnen worden, en
via welke kanalen verspreid om het delen en leren effectief te laten zijn. Denk
bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van materiaal (bv factsheets) en tooling
(databases van bijvoorbeeld topsector), en eenduidigheid om te kunnen vergelijken.
Vaststellen onder welke voorwaarde die kennis, kunde en ervaring gedeeld kan
worden. Er zit hierbij namelijk een spanningsveld tussen het durven delen en
vertrouwen hebben dat dit geen negatieve impact heeft
Zorgen dat vraagstukken integraal worden aangevlogen.

4.2.5. Continuïteit borgen van het leren
Continuïteit is tot slot een conditie waarnaar gestreefd kan worden, continuïteit die niet event of
persoonsgebonden is. De meeste projecten, netwerken en gelijksoortige samenwerkingsinitiatieven
kennen een zekere tijdelijkheid. Dit maakt het lastig om voort te bouwen op de kennis die samen
wordt opgebouwd (Frantzeskaki et al., 2019; Jeuken en Mourik, 2018). Transities gaan om lange
termijn veranderingen waarin voortschrijdend inzicht voor flexibele aanpassing van oplossingen zou
moeten zorgen. De tijdelijkheid van samenwerkingstrajecten kan een breuk teweegbrengen in het
vermogen van deelnemers om mee te bewegen met de veranderende omstandigheden
(bijvoorbeeld doordat de financiering, de contacten of de kennis uiteenvalt). Het bewaken van
continuïteit zowel bij aanvang als de afsluiting van een leertraject is daarom van belang en moet
geborgd worden (welke bestaande netwerken zijn nuttig voor het huidige traject, welke nieuwe
kunnen er het beste bij betrokken worden, waar zit vermogen om het initiatief te continueren?). Dit
staat uiteraard op gespannen voet met het samenstellen van een netwerk bestaande uit deelnemers
die niet uit de bestaande en bekende netwerken voortkomen. Het vinden van de juiste balans in de
samenstelling is dan ook een grote uitdaging. Hieronder worden een aantal activiteiten genoemd die
daarbij kunnen helpen:
o
o

Follow-up generen tussen en na ontmoetingen, bv met voorwerk om een duidelijk
probleem of concrete vraag te koppelen aan een relevante oplossing of antwoord.
Bondgenootschappen met dominante spelers uit het regime opzetten om kritische
massa te vormen
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o

In kaart brengen van relevante netwerken, clusters en programma’s en mogelijke
connecties die het leren kunnen voortzetten.

4.3. Experimenteren: doelstellingen en activiteiten
Er zijn meerdere doelstellingen waar experimenteren voor kan worden ingezet. Enerzijds is het
wenselijk dat innovatie en praktijk elkaar gaan ontmoeten en beter op elkaar afgestemd kunnen
raken in een beschermde omgeving waar gecontroleerd leren, falen, verbeteren kan plaatsvinden.
Experimenteren kan ook bijdragen aan het zichtbaar maken van innovaties zodat, mogelijke
eindgebruikers over eventuele koudwatervrees heen gaan stappen. Een derde doelstelling van
experimenteren is expliciet leren over belemmeringen waar innovaties tegenaan lopen in de ‘echte’
wereld. Een overweging is verder dat daarvoor speciaal ingerichte experimenteerruimte ook juist
een kans biedt om te werken aan moeilijke opgaves zoals bijvoorbeeld technische en
infrastructurele systeemintegratie en wat dit vraagt van verschillende partijen. Leren over
experimenteren of proeftuinen is daarmee een stap om vraagstukken zo concreet mogelijk en
behapbaar te maken. Condities hiervoor en activiteiten en sub-activiteiten die hier concreet aan
kunnen bijdragen:

4.3.1. Matchen van vraag en aanbodkant en samen stappen maken in vraagarticulatie en
vraagcreatie.
Het organiseren van gerichte matchmaking (voet tussen de deur) om daarmee keuzestress en hoge
transactiekosten te verminderen is een essentiële stap richting vraagarticulatie en vraagcreatie.
Daarbij zijn de volgende activiteiten waardevol:
• Matchmaking tussen vraag en aanbod voor plekken, technologische concepten,
producenten en consumenten. In het bijzonder m.b.t. systeemintegratie.
• In kaart brengen van de beslissers en de beslisstructuren en relevant rollen bij potentiele
marktpartijen en matchmaking daarop inrichten. Uitzoeken wat er ontbreekt en wie de
match nodig heeft om impactvol te zijn.
• Verkoopkanalen inventariseren, zichtbaar maken en of organiseren. Bv. regionale
bijeenkomsten organiseren omdat daar vraagbundeling kan worden bereikt, mandjes maken
van woning typologieën, zichtbaar maken van potentiele launching customers met
volumevraag.
• Stemaggregatie organiseren voor innovators zodat ze gezien worden bij potentiele kanten.
• In kaart brengen hoe innovators op de agenda komen bij beslismomenten.
• Verzamelen en of opstellen van verschillende reizen om daarmee de aangrijpingspunten in
verschillende processen zichtbaar te maken voor innovators.
• Actief leren over de vraag uit de markt en zien wat er mist in een propositie wat betreft
antwoorden op vragen van potentiele klanten en vooral waarin te pluggen in verschillende
reizen (project reizen, woningbouwcorporatie reizen, wijkreizen, etc. zodat innovatie een
stap kan maken.
• Identificeren dominante modellen over verandering en gedragsverandering in experimenten
en deze bijstellen indien wenselijk (bepalen namelijk vorm en uitkomst van interventies, en
zijn vaak niet correct).
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•

Het verder helpen ontwikkelen van de juiste skills, ook wel ‘dynamic capabilities’ genoemd
(Janssen, 2015) bij innovators; i.e. reflexief vermogen om businessmodellen beter af te
stemmen op de omgeving en op de wensen van de klant, zoals goede vraagarticulatie en
gevoeligheid voor het omringende systeem (sensen), vertalen in juiste proposities
(conceptualiseren), samenwerken (orkestreren) om van daaruit te kunnen opschalen dankzij
communicatieve vaardigheden, klantontwikkeling, maar ook experimenteer capabilities en
skills om met de transitiekenmerken om te gaan.

4.3.2. Borgen van kunnen leren over belemmeringen en kansen in experiment en tussen
experimenten en tussen experimenten en systeem
Het opzetten van experimenten kan het beste zodanig plaatsvinden dat er geleerd kan worden over
de systemische barrières maar ook kansen voor opschaling. Daartoe zijn de volgende activiteiten
waardevol:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reflectie ruimte organiseren. Reflecteren. Luisteren.
Aggregeren van geleerde lessen van individuele projecten.
Aggregeren van middelen, skills, financiële modellen en daarmee voorkomen van
niemandsland na subsidiering.
Leren door te doen proces faciliteren: een proces van ‘bricolage’ in experimenten,
oftewel werken vanuit voortschrijdend inzicht. Agile werken en het sneller inzetten van
prototypes kan voor een grotere mate van flexibiliteit en adaptief vermogen zorgen.
Monitoren, evalueren en bijsturen van lopende projecten (en indien relevant op reeds
afgeronde projecten).
Het meetbaar en zichtbaar maken van impact, output en uitkomsten.
Opzetten van mentorschap programma’s tussen niches, experimenten Expliciet
voortbouwen op bestaande kennis en inzichten in nieuwe innovatietrajecten.
Reflecteren op hoe gangbare praktijken institutioneel verankerd zijn, en hoe
experimenten zich hiertoe verhouden.
Gemeenschappelijke vraagstukken en problemen identificeren over experimenten heen.
Inventariseren en inzichtelijk maken van kansen.
Tastbare voorbeelden creëren (inclusief fysiek tastbaar- modelwoningen, open huis etc.)
Faciliteren van consortia vorming
Zichtbaar maken van beloftevolle marktopties, mede bepalen wat opschaalbaar en
herhaalbaar is (kwalificeren, valideren en daarmee standaardiseren van marktopties).

4.4. Visies vormen en verwachtingen en (beleids-)agenda’s managen: doelstellingen en
activiteiten
Een kanttekening die kan worden gemaakt is dat het versterken van het lerend vermogen via
netwerken en experimenteren op een bepaalde manier geen garantie is dat men met de opgedane
kennis de weerstand die er vanuit het systeem komt kan doorbreken. Daar komt visievorming en
managen van verwachtingen en agenda’s om de hoek kijken.
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Doelstelling van de pijler visievorming en managen van verwachtingen en agenda’s is dan ook om
het ecosysteem van ondernemers zo in te richten dat versnelling en opschaling volgt. Condities
hiervoor en sub-activiteiten die hier concreet aan kunnen bijdragen:

4.4.1 Gedeelde visie en gedeeld doel creëren die samenhang in licht van energietransitie
bewaken
Om een gedeelde visie te kunnen ontwikkelen zijn een aantal activiteiten essentieel:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Confronteren van verschillende verwachtingen en perspectieven en daarmee
interacties op gang brengen tussen de verschillende partijen.
Expliciet leren van en over de verschillen en overeenkomsten.
Intermediëren tussen lokale, regionale en nationale niveaus en agenda’s.
Tonen van diversiteit aan aanvliegroutes voor soortgelijke problematiek, daarmee
intersectoraal en interdisciplinair leren ondersteunen.
Faciliteren van durven loslaten oude praktijken/ manieren van doen.
Partijen ertoe aanzetten om verwachtingen bij te stellen.
Afstemmen van verschillende visies en verwachtingen in de keten.
Een gedeelde visie formuleren op het ideale inpassingstraject van specifieke
innovaties met ruimte en aandacht voor de individuele transitiepaden van de
deelnemers.
Mediëren tussen ruimtelijke en administratieve schalen en stakeholders.
Verbeteren integratie tussen nationale transitie prioriteiten en provincie en stads
strategieën.

4.4.2. Vertrouwen kweken m.b.t. nieuwe innovaties en richting
Visies die richting geven helpen natuurlijk al bij het opbouwen van vertrouwen van de markt en
innovators in de richting die gekozen kan worden. Maar er zijn nog aanvullende activiteiten die
bijdragen aan opbouw van vertrouwen:
o

o
o
o

Vergroten van de publieke acceptatie innovatie: d.m.v. deelbare en toegankelijke
showcases, verhalen vertellen die transitie dichtbij brengen en handen en voeten
geven.
Duidelijke incentives voor verschillende partijen inventariseren en creëren.
Bijdragen aan naamsbekendheid van innovaties (bijvoorbeeld prijsvragen).
Marktvalidatie van innovaties, standaardisering.

4.4.3. Op de agenda krijgen van en waar mogelijk uitvoeren van noodzakelijke
systeemverandering
Tot slot is het natuurlijk het mooiste wanneer al het geleerde uit de netwerken en experimenten
over barrières en kansen omgezet worden in systeemverandering die een gunstig opschalingsklimaat
borgt. De volgende activiteiten kunnen daarbij waardevol zijn:
o

Maatschappelijk discours faciliteren, bijvoorbeeld over wat nuts energie
infrastructuur is en waar de markt begint.
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o

o
o
o
o

o

Bijdragen aan ontwrichting van bestaande socio-technische configuraties door een
stem te geven aan regime verandering behoefte, bijvoorbeeld door momentum te
creëren/campagne te voeren rondom de visie en agenda.
Opstellen van een realistisch uitvoerbare voortzettingsagenda van
gemeenschappelijke activiteiten die de route voor innovators conditioneert.
Vertalen en helpen opzetten van nieuw beleid en mobiliseren politieke
programma’s.
Regionale strategieën in lokale praktijken vertalen.
Adviseren over hoe subsidies kunnen worden ingericht op basis van output die
gericht is op versnelling. Denk aan procesondersteuning, consortia vorming,
systeemintegratie, ruimte om gecontroleerd en bewust te falen, ruimte voor
leergeld.
Nieuwe infrastructuur adviseren en of helpen opzetten op basis van noden van
experimenten.

In de voorgaande hoofdstukken hebben we besproken wat kenmerken van de energietransitie zijn
die versnellen en opschalen van innovaties bemoeilijken, welke pijlers en condities voor effectief
opschalen opgetuigd zouden kunnen worden, met welke ambitie en activiteiten en tot slot hoe leren
een effectieve strategie en in welke vorm deze zou kunnen worden aangevlogen. In het volgende
hoofdstuk buigen we ons over de vraag welk type partijen het leren verder zouden kunnen
orkestreren om het lerend vermogen van de energiesector gestructureerd en continue een stap
verder te brengen.
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5. Welk ecosysteem aan partijen kan het lerend vermogen orkestreren?
Verschillende auteurs hebben zich gebogen over de vraag wat voor intermediaire rollen nodig zijn
om een transitie verder te brengen vanuit de overtuiging dat het waardevol is dat er een vorm van
governance komt, verantwoordelijkheid genomen wordt om het lerend vermogen en de daaruit
voortkomende acties binnen de sector te ontplooien en te borgen. Onderzoek in de praktijk van
transities en innovaties heeft vastgesteld dat in dat ‘vacuüm’ van gebrek aan eigenaarschap in
reactie op de complexiteit, onzekerheid, versnippering die kenmerkend zijn voor transities
mediërende partijen opstaan en of worden gecreëerd die verschillende rollen gaan spelen
(Backhaus, 2010; ; Janda en Parag, 2013; Katzy, et al., 2013; Kivimaa et al., 2019; Maneschi, 2013;
Matchoss en Heiskanen, 2018; Medd en Marvin, 2006, 2006; Moss, 2009; Stewart en Hyysalo, 2008).
Zonder die intermediërende partijen is de kans dat individuele innovators met elkaar aan de slag
gaan om het innovatieklimaat gunstiger te maken voor versnellen en opschalen klein. De perceptie is
namelijk dat de kosten van het leren te hoog zijn, ze gepaard gaan met hoge transactiekosten,
tijdsinvestering en de baten zijn niet voldoende zichtbaar (Kivimaa et al., 2019).
Die intermediaire rollen die als waardevol gezien worden mediëren tussen innovators, gebruikers en
de systeemspelers, zie figuur 6.

Figuur 8: Intermediaire rollen, uit Maneschi (2013).

In een recente review door Kivimaa et al. (2019) worden de volgende typen intermediair
onderscheiden die samen een ecosysteem vormen dat versnelling en opschaling van innovaties in de
energietransitie kan ondersteunen:
•
•
•
•

Gebruikers intermediairs,
Proces intermediairs,
Project of niche intermediairs,
Regime gebaseerde transitie intermediairs,
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•

Systemische intermediairs,

Het verschil tussen deze intermediërende rollen ligt op een aantal vlakken: de mogelijkheid om
verandering te beïnvloeden en te initiëren of juist alleen te implementeren; de intentie om bij te
dragen aan transitie, hun normativiteit (van neutraal tot sterke advocacy), en tot slot de continuïteit
van hun interventies: episodisch of systemisch. De opsomming hieronder van hun kenmerken is vrij
naar Kivimaa et al. (2019).
De gebruikers intermediair
 Vertaalt nieuwe niche technologie naar gebruikers toe en gebruikers behoeften terug naar
Ontwikkelaars en regime spelers, daarmee de waarde van technologie opties kwalificerend.
 Kan zowel buitenstaander of interne speller zijn m.b.t. niche.
 Vormt vaak gebruikers en kennis platforms.
De proces intermediair
• Faciliteert individuele niches, vaak zonder expliciete individuele agency of agenda, maar in
opdracht van externen.
• Buitenstaander m.b.t. niche.
• Werkt met projectleider samen op dagelijkse managementniveau.
De niche intermediair
• Werkt op experiment/niche niveau en tussen niches. Soms ook tussen niches en regime.
• Geen buitenstaander m.b.t. niche.
• Richt zich op beïnvloeden van regime zodat het positief uitpakt voor niche.
De op het regime gebaseerde transitie intermediair
• Is expliciet verbonden aan regime maar met mandaat of doel om transitie te promoten.
• Is buitenstaander m.b.t. niches.
• Is expliciet ontstaan om een transitie te intermediëren, bijvoorbeeld om
o Lokale actie te coördineren als onderdeel van een stadsstrategie
o Een wijkcontract te implementeren
o Om change labs te ondersteunen
o Tussen lokale projecten en niche te coördineren
• Intermedieert expliciet tussen contexten.
• Richt zich vaak meer op incrementele verandering i.p.v. ontwrichting bestaande systeem.
• Helpt om een politieke omgeving te creëren die ondersteunend is voor innovatieproces.
• Helpt innovators kaas te maken van complexe nieuwe wetten etc.
De systemische transitie intermediair
• Opereert op alle niveaus, tussen niveaus, staat buiten niches
• Helpt ruimte creëren voor verschillende niches
• Faciliteren van interacties met doel om innovatie systeem te versterken, katalyse
• Ambitie: radicalere verandering (politiek, opinie, technologie)
• Buitenstaander m.b.t. niches
• Aggregeert geleerde lessen van individuele projecten
• Vertaalt best practices, middelen en standaarden en visies om invloed uit te oefenen op
opzet nieuwe projecten en selectie omgeving (regime)
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•
•
•
•
•

Promoot transitieagenda expliciet
Neemt leiding in verandering op systeemniveau
Wordt gezien als neutraal of iig onafhankelijk, unbiased, faciliterend ondanks duidelijke
insteek gericht op transitie
Transitie of de opgave is de opdrachtgever
Dit vraagt bij uitstek een dienende houding, gericht op het borgen van de samenhang tussen
de andere activiteiten en rollen. De regierol.

Al deze rollen zijn onderdeel van een gezond ecosysteem om de innovators te helpen versnellen en
opschalen en om de energietransitie in zijn geheel een stap verder te brengen. Een overweging
daarbij is wel dat de verantwoordelijkheid voor kennis en leerprogramma’s bij die partijen wordt
neergelegd die daar ook de infrastructuur voor hebben.
En een aandachtspunt is dat de rol van met name systeem intermediair wordt gedragen door
overheden en uitvoeringsautoriteiten. Met name deze laatste rol is namelijk een rol waar geen
direct probleemeigenaar voor is, en dus geen duidelijke financieringsreden door een partij. Vaak zie
je daarom dat het faciliteren van een transitie ‘overgelaten’ wordt aan de andere rollen.
De nationale overheid maar zeker ook gemeenten en provincies hebben een rol te spelen in het
laten ontstaan en ondersteunen van het noodzakelijke ecosysteem van (transitie) intermediairs.
Daarmee dragen ze bij aan het ontstaan van een noodzakelijke nieuwe vorm van governance die
past bij de markt herstructurering, de bestaande institutionele gaten, en de opzet van nieuwe
regelgeving (Klerkx en Leeuwis, 2009; Hodson and Marvin, 2010). Kiviima maakt daarbij wel de
kanttekening dat innovatiebeleid inderdaad een toolkit van acties moet hebben om het ecosysteem
van intermediairs op te zetten, en te ondersteunen maar ook weer te ontmantelen wanneer hun rol
in de transitie voltooid is (Kivimaa et al., 2019).
Intermediairs kunnen ook een waardevolle rol spelen bij het anders inrichten van experimenten. Op
dit moment wordt er in Nederland, ook in de proeftuinen die worden opgezet nog onvoldoende
gestructureerd geleerd, maar de ruimte die de proeftuinen krijgen om te leren door ook te mogen
falen is ook beperkt.
Experimenten, pilots, proeftuinen zouden bijvoorbeeld niet alleen maar gericht kunnen zijn op het
behalen van technologische succes, maar ook op het opzoeken van schuurplekken met het
bestaande systeem en het doel hebben juist daarover te leren. Experimenteren in een context van
onzekerheid wat betreft de juiste (technologische) richting hebben juist meerwaarde om zo in een
‘beschermde’ omgeving te leren over wat wel en niet werkt, waar, wanneer, voor wie en hoe.
Het creëren van ‘Innovation spaces’ of ‘soft spaces’ is een conditie voor een klimaat dat opschaling
ondersteund (Hajer, 2017; Lekkerkerker en Raspe, 2016), maar dit soort van experiment ruimtes
hebben helaas niet vaak triple loop of transformatief leren centraal staan, en zijn nog te veel gericht
op operationeel leren, ofwel single loop leren. Een discussie die nog veel diepgaander gevoerd zou
kunnen worden is wat er gebeurt wanneer leren de focus is van een proeftuin, wat dit verandert in
de wijze waarop samenwerking wordt georganiseerd, hoe succes gedefinieerd wordt, hoe het
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experiment wordt gefinancierd, hoe risico’s worden afgedekt etc. Een gezond ecosysteem aan
intermediairs zou een nieuwe vorm van leren kunnen nastreven.
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Afsluitend en vooruitkijkend
In de voorgaande hoofdstukken hebben we uitgelegd hoe vijf strategieën en bepaalde activiteiten
ontplooid kunnen worden om met zijn allen veel gestructureerder te gaan leren. Alleen als we leren
kunnen we de energietransitie versnellen. Maar daarmee hebben we vooral het waarom en het wat
aangestipt. Maar die activiteiten uitvoeren het hoe, is natuurlijk een uitdaging. Er zijn nog veel
leervragen die verkend kunnen worden voor elk van de vijf strategieën voordat we weten wat en
hoe dit kan gebeuren. De antwoorden daarop zijn onderdeel van de Innovation intelligence die
opgebouwd moet worden om opschaling te versnellen.
Een deel van de te beantwoorden leervragen is in 2019 aangestipt of uitgediept in de events en
onderzoeken die Uptempo! heeft georganiseerd en uitgevoerd. In 2020 gaan we daarmee verder.
Voor elk van de vijf strategieën zijn de kernleervragen gedestilleerd en dit biedt het Uptempo! team
een theoretische en methodologische leeragenda die we gebruiken om events en trainingen te
organiseren, en om een aantal experimenten heel gericht te gaan volgen en te bevragen, de
zogenaamde sweet spots.
In die sweet spots gaan we heel gericht aan de slag met netwerken en experimenteren om antwoord
te krijgen op de volgende vragen:
●
●
●

●
●
●
●

Welke ontmoetingen/samenwerkingsvormen werken wanneer, voor wie en bij
welke opgave?
Welke kennis, ervaring en kunde is nodig om het netwerk in staat te stellen
opschaling van innovaties beter te ondersteunen?
In welke vorm kan de kennis, kunde en ervaring gegoten worden, en via welke
kanalen verspreid om leden buiten het netwerk effectief te bereiken en aan te
zetten tot ondersteunende actie?
Welk type stakeholders moet je bij elkaar brengen op events om follow-up te
genereren?
Op welke manier kunnen we koplopers gebruiken als ambassadeurs naar het volgers
peloton van aanbieders?
Hoe kunnen we de matchmaking zo insteken dat we stappen in kennismaking
overslaan en ze tot pilots komen, en leren welke rol Uptempo daarin kan spelen?
Welke kennis is nodig voor aanbieders, vraagpartijen, integrators en andere
stakeholders om stappen te zetten, en via welke kanalen kan deze kennis bij elkaar
gebracht worden?

Verder gaan we het leren in de sector expliciet verder brengen. Enerzijds gaan we kennis en kunde
die er al is over opschalen bij aanbieders brengen door een aantal skills sessies te organiseren, en op
basis van wat de daar leren over hoe aanbieders zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund met
opschaling gaan we een programma voorstel opstellen.
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Anderzijds gaan we aan de slag met het verder verkennen van het meest optimale ecosysteem voor
opschaling. Kruisbestuiving van kennis en kunde, en transformatief leren is een noodzaak om
opschaling van innovaties en versnelling van de energietransitie te ondersteunen, maar het is geen
proces dat spontaan ontstaat. Het vraagt om een gestructureerd proces waarin systematisch
gewerkt wordt aan het conceptualiseren van complexe problemen, vraagarticulatie en het bedenken
van oplossingsstrategieën. En dat proces kan mogelijk geregisseerd worden door systeemintermediairs.
In Nederland blijkt dat met name de rol van systemisch intermediair nog niet helder is ingevuld. Met
name deze laatste rol is een rol waar geen directe probleemeigenaar anders dan de energietransitie
zelf voor is, maar deze is wel essentieel. Daarom gaan we:
●
●
●

Inventariseren welke rol een partij als Uptempo! kan spelen in het ecosysteem aanvullend
op de rollen die andere platformen verrichten
In kaart brengen welke structuren verder nodig zijn om partijen permanenter aan elkaar te
koppelen en delen van intelligence te laten plaatsvinden.
Onderzoeken welke rol in het ecosysteem kritisch is op de kwaliteit van partijen die kunnen
worden gematched en de match met de huidige en toekomstige vraag.

Alles wat we leren over bijvoorbeeld betere manieren van netwerken, experimenteren en leren gaan
we continue vertalen en uitdragen naar partijen als de Topsector Energie en TKI-Urban Energy, maar
ook met de ministeries van BZK en EZK en samenwerkingspartners in de platformen. Daarbij zullen
we expliciet stilstaan bij de manieren van werken, beslisstructuren, competenties in de sector en
hoe deze opschaling en versnelling in de weg staan of juist versnellen; inclusief wat dit betekent voor
programma insteek, subsidie eisen etc. zodat bestaande maar niet ondersteunende systemen ter
discussie gesteld kunnen worden.
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