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De maatschappelijke innovatietaak 
Met het Energieakkoord (2013) hebben 40 maatschappelijke partijen samen met de overheid 
besloten de Noordzee te benutten voor duurzame energieproductie, m.n. in de vorm van 
windenergie op zee. Inmiddels heeft dat vorm gekregen in een te realiseren ambitie van 4450 MW (in 
2023), 3 locaties, en een eerste tender voor de locatie Borssele (nu in procedure). 
 
Ondertussen reiken de ambities al veel verder: het besef groeit bij de overheid (Europees en 
nationaal), bij de wind- en gassector, kustregio en havenbedrijven, dat grootschalige energieproductie 
op de Noordzee een belangrijke potentie vormt om aan een politieke opgave van 80-95% reductie 
van broeikasgassen te voldoen.  
 
In de Energieagenda van december 2016 van het Ministerie van Economische Zaken staat als een van 
de belangrijkste uitgangspunten van de routekaart wind op zee: “doorgaan met de uitrol naar 
gebieden verder op zee in de al aangewezen gebieden, in een gelijkmatig tempo van circa 1 Gigawatt 
(GW) per jaar.”  
 
Waar richt het Lab zich op en waarom? 
De ambitie van het MVI North Sea Energy Lab is om de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame 
energiebron te verkennen en innovaties in dit domein te stimuleren, op zo’n manier dat deze 
ontwikkeling maatschappelijk inspireert (lage kosten/hoge baten op diverse vlakken) en de 
energietransitie van Nederland in brede zin zal versnellen. 
 
Het MVI-NSE lab wil ervoor zorgen dat alle stoplichten op groen blijven staan rond de ontwikkeling 
van de Noordzee tot duurzame energiebron. Daartoe richten we ons op de maatschappelijke innovatie 
die hiervoor nodig is.  
 
Ons perspectief – graag blijven we dit toetsen op validiteit  
De Noordzee is een complex levend ecosysteem, waar we naast de bestaande gebruiksfuncties 
nieuwe gebruiksfuncties aan toevoegen in de vorm van grootschalige en meer kleinschalige duurzame 
energie opwekking. Ook vindt er een uitfasering plaats van productie en infrastructuur van 
conventionele (fossiele) energiebronnen. Dit roept allerlei vragen op. Wij onderscheiden hierin drie 
dominante invalshoeken, die van belang lijken om tot een maatschappelijk inspirerende en gedragen 
ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron te komen:  
 

1) Hoe kunnen we het Noordzee ecosysteem versterken door de toevoeging van duurzame 
energie productie aan het geheel van gebruiksfuncties en de georkestreerde afbouw van 
olie- en gas productie en infrastructuur?  

2) Hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkeling wordt ervaren als een vorm van co-governance, 
waarin publieke en private actoren en partijen samen ontwikkelen en besturen?   

3) Hoe zorgen we ervoor dat er een gevoel van co-eigenaarschap ontstaat (van burgers tot 
actoren) als het gaat om de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron?  

 
Functie van dit lab  
Als maatschappelijk innovatieplatform en -proces beoogt het MVI North Sea Energy Lab:  
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- Het ‘hele systeem’ in de ruimte te krijgen en hen in staat stellen gezamenlijk het ‘hele 
systeem’ (vraagstuk, stakeholderveld) te kunnen gaan zien 

- Bestaande initiatieven en processen, die zich richten op de ontwikkeling van de Noordzee tot 
duurzame energiebron, zichtbaar te maken, te verbinden en de dieper liggende 
maatschappelijke innovatievragen aan de oppervlakte te brengen 

- Het stakeholderveld te begeleiden in een transformatief innovatieproces dat kan leiden tot 
mogelijke interventies, prototypes of projecten als antwoord op deze maatschappelijke 
innovatievragen.  

 
Dit alles in voortdurende afstemming met het veld, waarin elke dag nieuwe projecten worden 
geïnitieerd. Het lab biedt zowel de mogelijkheid tot reflectie, als ruimte voor experimenten, maar is 
ook een plek om (gezamenlijke) wegen te verkennen, die minder voor de hand liggen.  
Het lab wil zo de functie van kompas en vrijplaats vervullen in deze ontwikkeling. 
 
Aansluiting MVI-NSE Lab bij andere processen  
Gedurende het gehele lab proces houden we contact met welke andere processen lopen en zoeken 
we daar afstemming mee. We werken actief samen met:  

 North Sea Energy Challenge – steering group en working committee:  
Routekaart en Synergie-innovatieprogramma 

 EZ Energieagenda en te ontwikkelen routekaart 

 I&M vervolg op Noordzee Dialoog  

 EU Noordzee samenwerking 

 PBL – Scenario-ontwikkelingstraject in opdracht van EZ & I&M1 
 
We stemmen actief af met I&M en EZ in het kader van het Europese traject dat loopt, de EZ 
beleidsagenda en de I&M beleidsprocessen. Verder houden we zicht op wat er in allerlei relevante 
onderzoeksprogramma’s gebeurt, zoals het innovatieprogramma van TNO, maar ook GROW en de 
activiteiten van de Energy Academy (EDI).  
Daarnaast stemmen we actief af met Tennet, die ook eigen stakeholdertrajecten organiseert en 
internationale afstemming zoekt.  
 
Het MVI North Sea Energy Lab werkt met de methodiek van Social Labs – wat houdt dit in?   
Het Social Lab proces is een beproefde methodiek ontwikkeld door Reos Partners, in nauwe 
samenwerking met MIT Sloan School of Management (VS). Het onderliggende innovatieraamwerk 
wordt ook wel Theorie-U genoemd, vanwege de ‘u-beweging’ waar deelnemers toe worden 
uitgenodigd. Niet recht oversteken van probleem naar oplossing, maar eerst komen tot een dieper 
begrip. Een Social Lab is vooral een multistakeholder platform en een metafoor om de wijze van 
werken te benadrukken in het Lab, die anders is dan lineair planmatig werken, waarbij de oplossing 
van tevoren vast ligt. In een Social Lab is ruimte om complexe maatschappelijke vraagstukken 
gezamenlijk te onderzoeken en tot vernieuwende oplossingen te komen.  
 
In een Lab vragen we deelnemers ook om te werken aan hun persoonlijk leiderschap in het vraagstuk. 
Vernieuwende oplossingen vragen moed. De moed om het eigen denken en (beperkende) 
overtuigingen te onderzoeken en écht open te staan voor wat we nog niet weten, voor het kunnen 
zien van mogelijkheden. Einstein zei immers al: "the significant problems we face cannot be solved at 
the same level of thinking that created them". Het lab proces nodigt deelnemers daarom ook uit zich 
open te stellen voor het perspectief van anderen en vanuit het perspectief en bewustzijn van het 
gehele systeem ideeën te laten ontstaan. Ideeën die geen symptoombestrijding zijn, maar het geheel 
dienen.   
 
 
Stel ik ga intensiever deelnemen, waar stap ik dan in? Is dit een rijdende trein?  
Het NSE-Lab beweegt zich momenteel van de co-initiating fase naar de co-sensing fase (zie 
onderstaande illustratie van de processtappen), waarbij we met een kleine groep stakeholders met 
ambities op dit vlak (de Convening Group) het gehele stakeholderveld verkennen, organisaties en 

                                                        
1 samenwerking in vormgevingsfase  
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deelnemers aanhaken en hun commitment voor deelname vaststellen. In deze fase hebben 2 grotere 
Lab sessies plaatsgevonden met het gehele Lab team en een open bijeenkomst tijdens Springtij2.  
 
Hoe ziet het proces er verder uit? 
In januari start de verdere voorbereiding van de sensing-fase.  
Rond de drie eerder genoemde invalshoeken: ecosysteem, co-eigenaarschap en co-governance gaan 
drie werkgroepen van start:  
A/B1. Ecosysteem perspectief - ecologie, voedselproductie en andere vormen van duurzame energie 
en co-eigenaarschap - Stakeholders op zee – vissers, andere stakeholders, wind-gas samenwerking 
B2. Co-eigenaarschap - Stakeholders op zee i.s.m. stakeholders op land – maatschappelijke 
(meer)waarde, financiële participatie en cultuur-historische beleving 
C. Co-governance - bestuur, besluitvorming, en afstemming op Europees, nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau, informatiestromen  
 
Veel meer dan tot nu toe, zullen we in deze fase op pad gaan. We verkennen het vraagstuk in 
dialooggesprekken en learning journeys, gaan naar projecten, fysieke plekken en stakeholders toe, 
die ons perspectief kunnen verruimen over de dieperliggende gronden van dit vraagstuk en de 
maatschappelijke innovatievragen, die hieraan verbonden zijn. Dit om het systeem echt goed te leren 
kennen, zodat innovaties die uit het Lab gaan voortkomen, het gehele ecosysteem van de Noordzee, 
en alle actoren die hier onderdeel vanuit maken, zullen dienen. 
 
De eerst volgende grote Lab sessie zal plaatsvinden op 13 april3. De voorlopige bevindingen en 
resultaten van de drie werkgroepen worden daar gedeeld, zodat integratie en kennisuitwisseling tot 
stand kan komen.  
 
Vanuit de co-sensing fase gaan we naar wat in Theory U ‘co-presencing’ en 'co-creating’ wordt 
genoemd. Dit zal in de periode van juni t/m september 2017 gaan plaatsvinden. 
 
Zie onderstaand het gehele proces uitgetekend. 
 
 

 
 
 
Wat verwachten we dat dit MVI-NSE-Lab oplevert?  
Een lab levert geen heilige graal op om de Noordzee maatschappelijk succesvol te ontwikkelen tot 
duurzame energiebron. Wel levert het lab het volgende op:  

                                                        
2 Online zijn de verslagen hiervan in te zien. De website van het lab is in de maak. De verslagen zijn via online links al 
beschikbaar.  
3 Onder voorbehoud 
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1. Nieuwe inzichten over wat er nodig is aan maatschappelijke innovatie als het gaat om de 
ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron (intellectueel kapitaal) 

2. Nieuwe relaties tussen diverse en verrassende actoren met een belang bij deze ontwikkeling 
(sociaal kapitaal) 

3. Nieuwe vaardigheden voor persoonlijk leiderschap en samenwerking (menselijk kapitaal) 
4. Interventies of acties die de complexe uitdaging adresseren, door in te spelen op de 

hefboomwerking op het individuele, organisatie- en systemische niveau (die kunnen resulteren 
in diverse vormen van kapitaal)  

 
In september/oktober 2017 vindt een go/no-go moment voor wat betreft het vervolg plaats. De vraag 
die we ons dan stellen is of het Lab deze diverse vormen van kapitaal inderdaad in voldoende mate 
heeft opgeleverd.  
 
Wie vragen we om deel te nemen aan het NSE-Lab?  
We nodigen relevante partijen uit deel te nemen in een frequentie die past bij de eigen ambitie. 
Sommige stakeholders zullen intensiever betrokken willen zijn, anderen zullen slechts aan een aantal 
labsessies deelnemen. Sommige stakeholders zijn dusdanig relevant voor de maatschappelijk 
gedragen ontwikkeling van de Noordzee als duurzame energiebron, dat het support team van lab 
actief probeert deze perspectieven binnen boord te krijgen.  
 
Met een groep van 20 tot 30 man doorlopen we het gehele labproces. Een divers gezelschap, met de 
kracht om te denken en handelen. Deelname zal veelal op uitnodiging zijn, enkele bijeenkomsten 
zullen openbaar zijn.  
 
Gedurende het komend jaar zullen drie grote Lab sessies plaatsvinden waaraan we je deelname 
vragen. Een kleinere groep stakeholders zal het hele labproces doorlopen. 
 
Over MVI-Energie  
Het MVI-North Sea Energy lab wordt mogelijk gemaakt door het MVI-Energie programma.  
Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-Energie van de topsector Energie, heeft als 

doel om de realiseerbaarheid van energie-innovaties te vergroten. Het reikt daartoe 

innovatiemethodieken en instrumenten aan die stimuleren om vroegtijdig het perspectief te 

verbreden, opdat innovatie vorm krijgt in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes en 

gevoed wordt door een diversiteit aan perspectieven. Succes wordt gedefinieerd in termen van 

maatschappelijke impact. Een van de (nieuwe) methodieken in het MVI-E programma is het 

zogenaamde MVI-E-Lab. 

 
Contactpersonen: 
Christopher Baan   Martine Verweij   Arina Schoonbeek  
Reos Partners   MVI-Energie    RVO 
baan@reospartners.com   verweij@greenbridges.nl   Arina.schoonbeek@rvo.nl  
 

 
Bijlagen: 

 Meer informatie over methodologie Labs:  The Reos Social Labs methode 

 Voorbeelden van labs die werken volgens dezelfde methodologie/ innovatie-filosofie  

 het e-Lab gestart door het Rocky Mountains Instituut, dat focust op de transformatie 

van het Amerikaanse elektriciteitsnet 

 diverse labs (o.a. Sustainable Food Lab)  
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