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5 

 

 

Voorwoord 
 

 

In het rapport ‘Verstandig handelen in lastige (transitie) 

opgaven’ heeft Berenschot in opdracht van GS een model 

ontwikkeld voor de analyse van complexe opgaven en het 

formuleren van een bijpassend handelingsperspectief. 

 
In het rapport staat centraal dat de dynamiek waarin 

complexe opgaven zich voltrekken maar gedeeltelijk 

te doorgronden is. Bovendien zijn er vaak stevige 

waardenconflicten tussen de ‘’sturende actoren’’ aan de 

orde en is er onduidelijkheid over welke oplossingen gaan 

helpen. 

 
Verstandige sturing op dit type opgave vereist een 

‘adaptieve strategie’. Dit begrip dekt vele ladingen. 

 
Zonder verdere invulling brengt het daarom politiek- 

bestuurlijk onvoldoende scherpte in de besluitvorming. 

Daarom biedt zowel het rapport als dit essay een 

verdieping op dit begrip. 

Op verzoek van GS is het rapport vergezeld van een essay, 

waarvan de inhoud volledig voor de rekening van de 

auteurs is. Dit essay is weliswaar inhoudelijk verbonden 

met het rapport, maar verdiept naar een aantal invullingen 

van de adaptieve strategie. Het essay moet een bijdrage 

leveren aan de bestuurskundige dialoog over deze 

thematiek. 

 
We wensen u veel leesplezier! 

 
E.P. van Wijk 

Concerncontroller 

B 
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1. Aanleiding 
 

 

Wanneer een overheid een opgave formuleert betekent dit dat 

zij de huidige situatie (ist) in kaart brengt en één of meerdere 

toekomstige situaties (soll) formuleert die zij aantrekkelijk acht. 

Het overbruggen van het verschil tussen die ist en die soll is dan 

de definitie van de opgave. Wanneer die opgave groot is -zoals 

op het gebied van de energietransitie- valt die meestal uiteen in 

verschillende deelopgaven. 

 
Een deel van die opgaven wordt als complex betiteld. Dat is in 

de praktijk een beetje een modewoord geworden, dat te pas 

en te onpas gebruikt wordt. De bestuurskunde echter is zeer 

helder over wanneer een opgave als complex geldt. Complexe 

opgaven worden gekenmerkt door a) gebrek aan kennis b) 

onenigheid over oplossingen; c) door waardenverschillen tussen 

de betrokken actoren en d) door de betrokkenheid van veel 

sturende actoren en e) door onduidelijkheid over wie er echt 

over gaat. De dynamiek waarin deze opgaven zich afspelen is 

op zijn best deels doorgrondelijk. Dat betekent dat de effecten 

van specifieke oplossingen -al was men het er over eens- niet 

altijd te voorspellen zijn. 

 
Een voorbeeld dat ons werd voorgehouden door Roel in ‘t Veld: 

hoe verstandig is het om nu alle gasleidingen te slopen? Weten 

we zeker dat we niet over vijf jaar ontdekken dat waterstof toch 

effectiever is en heel goed via het gasleidingennet zou kunnen 

zijn gedistribueerd? En hoe staan overheden en burgers over vijf 

jaar tegenover waterstof als bron? Hoe reageert de industrie op 

veranderende financiële prikkels? Wie kan hier eigenlijk over 

besluiten? Door technologische onzekerheid, sociale onzekerheid 

mede door reflexiviteit van de mens is dit niet of heel lastig te 

voorspellen. 

 
In het rapport Verstandig handelen in lastige (transitie) 

opgaven heeft Berenschot verschillende soorten opgaven 

getypeerd én in het verlengde van vele wetenschappers 

betoogd dat een adaptieve strategie vereist is als een overheid 

verstandig wil handelen. Een adaptieve strategie betekent 

concreet dat de overheid erkent dat zij de dynamiek waarin 

opgaven zich afspelen niet volledig kan doorgronden en dat 

zij er naar streeft interventies aan te passen aan veranderende 

omstandigheden. 

Een adaptieve strategie kan krachtig zijn (als overheid 

bijvoorbeeld proberen stevig te interveniëren op veronderstelde 

knikpunten) of prudent zijn (als overheid vooral aansluiten bij 

wat anderen doen, alleen korte termijn interventies waarvan 

direct zichtbaar is dat het werkt). De concrete invulling van 

die adaptieve strategie is afhankelijk van a) de mate waarin de 

dynamiek te doorgronden is; b) de eigen handelingsruimte voor 

beïnvloeding van de dynamiek en c) de eigen ambitie en de 

eigen perceptie van de urgentie van de opgave. 

 
Van der Steen c.s. maken het onderscheid tussen vier soorten 

sturing. In het algemeen zal bij prudent adaptieve sturing 

plaatsvinden vanuit samenwerken in netwerken en stimuleren 

van maatschappelijke initiatieven en zal bij meer krachtig 

adaptief verschuiving plaats vinden naar ook sturing vanuit 

doelen behalen en regels stellen.1)
 

 
De overheid kan dus kiezen! Afhankelijk van de inschatting op 

bovenstaande variabelen kan de keuze ook verkeerd uitpakken. 

Daarmee bestaat er een risico van oversturing (negatieve 

effecten en hoge kosten als gevolg van interventies), maar ook 

van ondersturing (mogelijkheden laten liggen), op opgaven die 

maatschappelijk van belang zijn. Het is dus van groot belang 

dat er dialoog is over de de invulling van de adpatieve strategie. 

Zo kunnen risico’s inzichtelijk worden gemaakt en strategische 

keuzes worden geoptimaliseerd. 

 

 

 

 
 

1) Zie bijvoorbeeld van der Steen c.s. 2015 
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2. Probleemstelling en doel essay 
 

 

De realiteit is dat deze dialoog meestal niet systematisch 

gevoerd wordt. Het begrip adaptieve strategie is in 

overheidsland ook een modewoord aan het worden, met 

te weinig invulling naar instrumentarium om het begrip te 

laden met concrete interventies én om er organisatorische 

consequenties aan te verbinden. Zo ontstaan gemakkelijk risico’s 

van ondersturing en oversturing. 

 
In dit essay beogen we om het keuze-instrumentarium in beeld 

te brengen. Dat doen we door de hoofdkeuze in het rapport 

voor de provincie van prudent of krachtig adaptief handelen 

te verscherpen naar hoe korte- en lange termijnopgaven aan 

elkaar te verbinden. Dat blijkt bij complexe opgaven altijd een 

kernvraag te zijn. Daarbij bespreken we ook welk adaptief 

vermogen nodig is om deze adaptieve strategieën ook 

daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Dit begrip wordt naar 

onze smaak teveel vergeten in het discourse over adaptiviteit. 

Strategie zonder uitvoeringskracht heeft echter weinig betekenis. 

Het onderwerp organiseren moet dus prominent aanwezig zijn 

in discussies over hoe complexe opgaven te lijf te gaan. 

 
Het essay geeft verdere verdieping op het handelingsperspectief 

in het genoemde rapport. Het dient vooral om met bestuur en 

politiek over die risico’s van onder- en oversturing in gesprek te 

gaan. Zo kunnen betere keuzes tot stand komen en ontlopen 

ambtenaren onnodig risico wanneer ze adaptief –en dus niet 

volledig ‘SMART’ en met een snelle slag! - de opgaven te lijf 

gaan. In dit essay beogen we niet het hele rapport samen te 

vatten. Uitgebreide onderbouwing van de termen en stellingen 

in dit essay vindt u in dat rapport, terwijl het essay dieper ingaat 

op de struringsvraag. 

We hebben het essay als volgt opgebouwd: 

 
• Starpunt: verstandig handelen. Ten eerste bespreken we 

hoe een overheid verstandig haar handelingsperspectief kan 

bepalen. 

 
• De hoofdkeuze tussen krachtig en prudent en het risico 

van over- en ondersturing. Ten tweede werken we de 

hoofdkeuze van de adaptieve strategie uit. 

 
• Het organiseren van voldoende adaptief vermogen. 

Ten derde bespreken we wat adaptief vermogen is. 

 
• De relatie tussen korte en lange termijn in adaptieve 

strategie. Ten vierde verdiepen we naar hoe in de adaptieve 

strategie korte en lange termijn opgaven te verbinden 

 
• Conclusies. Tot slot trekken we conclusies over hoe met de 

risico’s van ondersturing en oversturing om te gaan. 
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3. Startpunt: hoe een overheid een 
verstandig handelingsperspectief 
bepaalt 

 
In het rapport Verstandig handelen in lastige (transitie) opgaven hebben 

we op basis van literatuurstudie en workshops met de provincie Utrecht 

een analysemodel ontwikkeld voor de omgang met complexe opgaven. 

In dat rapport verbinden we de systeemtheorie met de theorie over wicked 

problems en bijpassende handelingsperspectieven. 2)
 

 
In de hiernavolgende figuur is de redenering die hier uit voortvloeit 

schematisch weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) De complexiteitstheorie ontlenen we vooral aan van Twist c.s. 2017. De theorie over wicked problems vooral aan Hoppe, 2010. 

De theorie over handelingsperspectief ontlenen we aan Vermaak, 2015 en aan Wesseling en Stolk, 2016 
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1. De eerste regel van de figuur geeft de dynamiek aan 

waarop de opgave betrekking heeft. Die dynamiek kan totaal 

ondoorgrondelijk zijn (onkenbaar dus), deels te doorgronden 

(complex), wel te doorgronden maar zeer gecompliceerd zijn 

en redelijk simpel te doorgronden zijn. 

 
2. De tweede stap in het schema is om op basis van die 

doorgrondelijkheid de interventiestrategie te bepalen.3)
 

Een totaal niet te doorgronden dynamiek leent zich alleen 

voor een reactieve strategie. Een simpele of gecompliceerde 

(wel te doorgronden) problematiek vereist een strategie 

van onderzoeken en ontwerpen. Een deels te doorgronden 

dynamiek vereist een adaptieve strategie. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt naar krachtig en prudent. Bij 

transitiedynamiek (een specifiek soort complexe dynamiek) 

treden patronen van verandering op en zijn lange termijn 

ambities bekend. Daar kan krachtiger ingrijpen verstandig 

zijn. 

 
3. Als derde stap in het schema wordt een nadere typering van 

het soort opgave gemaakt naar arenaverhoudingen. Een 

overheid heeft meestal niet onbeperkte handelingsruimte 

en zal dus moeten samenwerken met andere actoren die 

ook kunnen/willen sturen op de opgaven. Bij verschillende 

soorten dynamiek is vaak sprake van een verschillende 

mate van overeenstemming over wat relevante problemen 

en verstandige oplossingen zijn. We maken in lijn met de 

wicked problem theorie een onderscheid naar overzichtelijke, 

gecompliceerde en complexe opgaven (principieel en taai). 

4. In de vierde stap wordt een handelingsperspectief 

ontwikkeld voor de opgave. Het draait om het vaststellen van 

de gewenste interventies die passen bij de gekozen strategie. 

Daarvoor moet de arena ingericht worden, zodat een 

doorslaggevende coalitie ontstaat die consistente besluiten 

kan nemen. Dat vereist dat samen kennis én gerichtheid 

ontwikkeld wordt. Het handelingsperspectief bestaat dus 

zowel uit concrete interventies ten aanzien van de opgave áls 

uit concrete interventies om het in de arena met elkaar eens 

te worden. 

 
In het rapport wordt deze redenering uitgebreid onderbouwd en 

valt het analysemodel uiteen in concrete vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) Beide stappen zijn mede gebaseerd op zogenaamde Cynefin model. 

Zie in Van Erkel en de Lange 2017, van Twist c.s. 2017 
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4. De hoofdkeuze tussen krachtig en 
prudent en het risico van over- en 
ondersturing 

 
Een adaptieve strategie is de kern van het handelingsperspectief 

voor opgaven met dynamiek die maar deels te doorgronden is. 

Maar wat betekent ‘’deels doorgrondelijk’’ eigenlijk? Betekent dit 

dat de dynamiek bijna niet te doorgronden is? Of juist bijna wel? 

Deels doorgrondelijk valt in vele gradaties uiteen. 

 

4a. De dynamiek van transities als voorbeeld van 

een gradatie in complexiteit 

Een goed voorbeeld is handelen in transities. In het talige 

overheids (en consultancy) jargon is transitie nu een centraal 

begrip.4) Bij transities wordt de dynamiek in de praktijk steevast 

als complex (niet of deels te doorgronden) aangemerkt. Tegelijk 

is er wel een enorme ambitie (zoals op het gebied van energie) 

om vanuit de overheid veranderingen teweeg te brengen. 

 
Transitiedenkers wijzen er op dat echte transities –opgaven 

waar dat label ten onrechte wordt opgeplakt daargelaten- nauw 

verbonden zijn met opvattingen en wensen van mensen5). 

Meestal is er op korte termijn wel enige duidelijkheid over welke 

ontwikkelingen plaatsvinden. Onzekerheid ligt vooral in lange 

termijn ontwikkelingen. Daarnaast worden transities gekenmerkt 

door belangenvragen. Meestal zijn de sturende actoren het 

wel eens over de doelen, maar niet over de middelen of 

oplossingen die passend zijn. Ook zijn er grote vragen over 

fasering: wat moet eerst? Onderzoek naar transities laat zijn 

dat bij de overgang van een oud naar een nieuw systeem 

veelal dezelfde fases en patronen optreden6). Dat betekent dat 

overheden bij echte transities veel aangrijpingspunten hebben 

om de dynamiek te beïnvloeden. Onderstaand model van 

Loorbach et al. geeft deze fases en patronen weer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Energietransitie; transitie in het sociaal domein; digitale transitie etc. 

5) Rotmans (2003), Loorbach (2007;2014) 

6)    Rotmans (2003), Loorbach (2007;2014) 

 

 

 

 

 
4b. Het onderscheid tussen krachtig 

en prudent adaptief 

In het rapport toetsen we het door ons ontwikkelde 

analysemodel aan de opgave van de provincie Utrecht 

bij de energietransitie en bij de opgave van mobiliteit en 

bereikbaarheid. Bij beide opgaven is de dynamiek waarin de 

opgave zich afspeelt slechts deels te doorgronden en er is brede 

ondersteuning voor het voeren van een adaptieve strategie. 

Over wat die adaptieve strategie precies moet zijn lopen de 

meningen van experts echter zeer uiteen. Onderstaand een 

voorbeeld uit de energietransitie: 

 
• Pleidooi voor krachtig interveniëren. Bij de 

energietransitie zijn er enerzijds pleidooien voor wat  

wij een krachtige adaptieve strategie hebben genoemd. 

Basis daarvoor is dat naast het inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen ook krachtige maatregelen in het afbreken 

van het oude systeem nodig zijn, om de doelstellingen 

richting klimaatneutraal te realiseren. Het risico is dat er 

wel geëxperimenteerd wordt, maar dat dit niet verder komt 

omdat er geen grote stappen in nieuwe infrastructuur gezet 

worden. Een strategie van alleen experimenteren zal ertoe 

leiden dat het oude systeem niet wordt afgebroken en de 

doelstellingen waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Deze 

pleidooien zijn ingegeven door overwegingen van hoge 

urgentie en hoge (internationale, nationale en provinciale) 

ambitie. De ambitie zou, volgens de practitioners die we 

hebben gesproken, moeten zijn om te bewegen van een 

taaie opgave, naar een meer overzichtelijke opgave en zo tot 

meer ingrijpende oplossingen te kunnen komen. 
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• Pleidooi voor prudent interveniëren.7) Andere experts 

vinden dat bij de energietransitie sprake is van een zeer 

beperkt te doorgronden dynamiek. Bovendien stellen 

ze vraagtekens bij de handelingsruimte die de provincie 

daadwerkelijk heeft. Zij pleiten voor wat wij een prudente 

adaptieve strategie hebben genoemd. Dat betekent dat zij 

pleiten voor het volgen van ontwikkelingen en voor het slim 

aansluiten daarbij met overheidsinterventies. De urgentie is 

volgens hen op basis van wetenschappelijke studies ook niet 

zo duidelijk, zeker niet naar concrete plaats en tijd. Krachtige 

ingrepen kennen volgens hen ernstige risico’s van falen en/ 

of negatieve neveneffecten. Roel in ’t Veld bijvoorbeeld 

beargumenteert behoedzaamheid van overheidshandelen 

dat gericht is op de lange termijn bij complexe opgaven. 

Hij doet dit via het probleem van leadtime en druppels. 

Veel overheidshandelen heeft pas over vele jaren effect óf 

vereist dat er de komende jaren veel opvolgende interventies 

worden gepleegd. Dan kan de technologie, de sociale 

context of de politieke wil echter weer heel anders zijn. Hoge 

kosten en negatieve effecten kunnen volgen. Hij bepleit dan 

ook behoedzaamheid om wat wij risico’s van oversturing 

noemen te voorkomen. 8)
 

 

4c. Hoe overheden kiezen en tot welke 

risico’s dat leidt 

In het rapport concluderen we dat a) de mate waarin de 

dynamiek te doorgronden is; b) de eigen handelingsruimte 

voor beïnvloeding van de dynamiek en c) de eigen ambitie en 

de eigen perceptie van de urgentie van de opgave tezamen 

bepalen hoe bij een complexe opgave de keuze plaats zal 

vinden voor een meer of minder krachtige adaptieve strategie. 

Iedere adaptieve strategie heeft tot doel om zich aan te 

passen aan veranderende omstandigheden, maar de invulling 

van de eigen rol en de soorten interventies kunnen dus zeer 

uiteenlopen in het spectrum tussen prudent en krachtig. Daarbij 

is het risico dus reëel dat de drie bovenstaande variabelen 

verschillende stimulansen voor keuzes geven met als resultaat 

(politieke) impasses of juist risicovolle interventies ten aanzien 

van het doel dat beoogd wordt. 

 
De studies over adaptiviteit bevatten allen wel enige nadere 

invulling van de adaptieve strategie naar concrete keuzes, maar 

verschillen sterk van elkaar. Dit is meestal zonder duidelijke 

argumentatie over waarom voor juist een specifieke keuze van 

invulling van adaptief gekozen wordt. 

 
De term wordt in de literatuur, maar ook in beleidsdocumenten 

in ieder geval heel verschillend gebruikt, met ook heel 

verschillende diepgang. Het begrip heeft een zeker risico een 

modewoord te worden, dat gemakkelijk kan verbergen dat 

geen diepgaande analyse aanwezig is. Het begrip heeft zonder 

concrete invulling naar interventies en fasering ook het risico 

dat het een excuus wordt om zelf geen duidelijke rol te spelen, 

terwijl die wel wenselijk is voor het vervullen van de opgave. 

We zijn immers adaptief bezig: dus we wachten af! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7) Pleidooi voor prudent adaptief is verbonden met een uitgebreide en diverse 

stroming binnen de bestuurskunde. Een paar voorbeelden. Bekende werken 

zijn James C. Scot, Seeing like a State, Jane Jacobs, the Death and Life of 

great American Cities. In Nederland heeft bijvoorbeeld Paul Frissen over die 

verhouding van staat en maatschappelijke ontwikkeling een aantal publicaties 

het licht doen zien. Bijvoorbeeld over de verzorgingsstaat. Zie ook Daamen en 

Verheul over stedelijke ontwikkeling, Zie Hans Boutelier over de Improvisatie- 

maatschappij 

8) Bijvoorbeeld In ’t Veld 2010, 2014 en 2018 
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5. Het organiseren van voldoende 
adaptief vermogen 

 

 
Een belangrijk aspect van adaptiviteit, is wat het uitvoeren van 

adaptieve strategieën vraagt van organisaties. Adaptief vermo- 

gen bepaalt de mate waarin adaptief sturen tot de mogelijkhe- 

den van een organisatie behoort. 9) Het onderscheid tussen dit 

adaptief vermogen van organisaties en de adaptieve strate- 

gie zelf komt in beleidsdocumenten en wetenschap niet altijd 

goed tot uitdrukking. 

 

5a. Bloemlezing over adaptief opereren 

In onderstaand kader geven we quotes weer uit de inleiding 

van de bundel adaptief sturen over hoe de auteurs het begrip 

adaptief interpreteren. Daarin zijn steeds ‘’haakjes’’ naar adaptief 

vermogen aanwezig, die we in deze paragraaf verder uitwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De passages uit de bloemlezing benadrukken interventies 

die een organisatie moet kunnen uitvoeren in een adaptieve 

strategie, zoals experimenten of systemen in transities 

beïnvloeden. Er blijken ook nogal wat verschillen te zijn in de 

interpretatie van wat een adaptieve strategie moet zijn. Dit gaat 

van heel incrementeel; tot het verankeren van waarden in nieuwe 

transities; tot het stevig ingrijpen in maatschappelijke systemen. 

Uit bovenstaande bloemlezing blijkt ook dat niet altijd expliciet 

onderscheid wordt gemaakt tussen vermogen en strategie. Om 

scherp te maken wat de overheid concreet gaat én kan doen, is 

dit echter wel nodig. 

9) Onder meer in Nederland door Termeer is veel over dit onderwerp geschre- 

ven, met als een belangrijke referentie Weick, zie bijvoorbeeld Termeer 2008 

en Termeer 2011 

10) In van Doorne en Cordeweners, 2018 

Bloemlezing over wat geschreven is over adaptiviteit10)
 

 

• Van der Steen ziet adaptief vermogen als: “het vermogen 

om onder veranderende condities publieke waarde te 

kunnen blijven leveren”. 

 

• Steunenberg omschrijft adaptieve beleidsvoering als 

“een proces waarin beleidsvoerders zowel het beleid als 

interventie aanpassen aan de effecten die zij, via allerlei 

informatiesystemen, signaleren”. 

 

• Van den Berg onderscheidt naar robuustheid en flexi- 

biliteit. Robuustheid heeft betrekking op de veerkracht 

van de overheid, het vermogen om overeind te blijven 

bij schoksgewijze verandering. Flexibiliteit gaat over 

het vermogen van een organisatie om te veranderen 

wanneer de omgeving dat noodzakelijk maakt. Van den 

Berg concludeert dat de pogingen om de overheid adap- 

tiever te maken vooral gericht waren op flexibilisering 

en veel minder op het op peil houden van de robuust- 

heid. Aanpassingen in de organisatie van de rijksdienst, 

bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeel en 

bedrijfsvoering, hebben de overheid weliswaar wend- 

baarder gemaakt, maar ook kwetsbaarder voor schokken. 

 

• Historicus Hekster houdt een pleidooi voor het inbedden 

van veranderingen in wat bekend is. Hij grijpt terug op 

voorbeelden uit de klassieke oudheid om aan te tonen 

dat het herdefiniëren van bekende structuren en termen 

kan zorgen voor ‘ankerpunten’. Ze maken veranderend 

beleid begrijpelijk en acceptabel en creëren een beeld 

van “aangepaste traditie in plaats van opgedrongen 

innovatie”. 

• Hospers beschrijft hoe adaptief bestuur op regionaal 

niveau vorm krijgt. ‘’Welke vorm het meest bijdraagt 

aan regionale economische groei is echter onmogelijk 

te zeggen. Elk vraagstuk vergt weer een andere aanpak, 

rekening houdend met de specifieke omstandigheden 

en hulpbronnen in de betreffende regio.’’ Hospers 

pleit daarom voor ‘dynamische bestuurskunst’, waarbij 

wisselende coalities en samenwerkingsverbanden in 

de plaats komen van rigide opvattingen en structuren. 

Adaptief bestuur in de regio vraagt derhalve om 

flexibiliteit en een zekere mate van pragmatisme. 

 

• Wildschut trekt een parallel met de biologische 

evolutie. Variatie en selectie zijn de twee belangrijkste 

ingrediënten in het evolutionaire proces. Variaties in 

een soort zorgen ervoor dat eigenschappen die de 

overlevingskans vergroten geselecteerd kunnen worden. 

De omgeving bepaalt welke eigenschappen dit zijn. 

Variatie en selectie in de bestuurlijke context vereisen 

de vrijheid om ervaring op te doen met uiteenlopende 

beleidsopties (differentiatie) en om beleid vorm te geven 

op basis van de verkregen inzichten. De toepassing van 

innovatieve technologieën vraagt volgens hem niet 

zelden om nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving. 

Demonstratieprojecten kunnen knelpunten op dit gebied 

aan het licht brengen. 

 

• Loorbach constateert dat incrementele beleidsvoering 

doorgaans gericht is op het optimaliseren van bestaande 

structuren en het behoud van stabiliteit. Adaptief bestuur 

in deze vorm gaat dan over “het incrementeel aanpassen 

van gevestigde regimes aan veranderende omstandighe- 

den”. Volgens Loorbach leidt dit wel tot kleine verbete- 

ringen, maar is er meer nodig bij grote maatschappelijke 

opgaven die kunnen leiden tot systeemveranderingen. 

De omgang met deze maatschappelijke transities vraagt 

om een proactieve overheid die richting geeft in plaats 

van meebuigt met verrassingen. Het vergt een verschui- 

ving van optimalisatie van onderdelen van het systeem 

naar adaptiviteit van het hele systeem. (…) 
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5b. Dimensies van adaptief vermogen 

Een interpretatie van Van der Steen kan hierbij helpen. Van 

der Steen beschrijft in zijn oratie situaties die –in onze termen 

ultieme adaptiviteit vereisen. Dit zijn situaties waarin ingespeeld 

moet worden op gebeurtenissen waarvan we niet weten dat 

ze komen en die we niet kennen. Dit zijn de bekende Unknown 

Unknowns van Rumsfeld. 

 
Van der Steen benoemt vier principes om hier als organisatie 

mee om te kunnen gaan: 

 
• Robuustheid is een op weerbaarheid gerichte strategie om 

het bestaande te behouden. Een bekend element daarvan is 

het aanleggen van buffers. 

 
• Veerkracht is weerbaarheid door wendbaarheid, eveneens 

gericht op het behoud van het bestaande. Een bekend 

element is routines creatief kunnen toepassen in steeds weer 

wisselende situaties. 

 

• Agiliteit is beweeglijkheid, om zo tijdig te kunnen 

vernieuwen. Dat eist weinig ballast, bijvoorbeeld door niet al 

te rigide of zware afspraken te maken. 

 
• Antifragiliteit is het vermogen om door schokken te 

groeien. Basiswaarden van een stelsel blijven overeind, 

maar de inrichting ervan kan door de veranderende 

omstandigheden totaal veranderen.11)
 

 

5c. Onze conclusies over adaptief vermogen 

We trekken de volgende conclusies: 

 
1. De vier door van der Steen benoemde principes lijken ons 

typisch uit te werken naar kenmerken van een organisatie 

(systeem, stelsel, ambtelijk apparaat), die in staat stellen 

adaptief te sturen. Het zijn immers kenmerken om ook 

in tijden van veranderende condities publieke waarde te 

kunnen leveren. 

 
2. Om een adaptieve strategie te kunnen uitvoeren, is het 

van belang dat de organisatie ook over adaptief vermogen 

beschikt. Het versterken van het adaptief vermogen van 

de organisatie kan dus een belangrijk onderdeel van die 

adaptieve strategie zijn. We zien de volgende richtingen: 

 

 

 

 

 
11) Van der Steen 2017 

a. Niet doorgrondelijke dynamiek. Bij niet of bijna niet te 

doorgronden dynamiek zoals van der Steen beschrijft 

is de enige mogelijkheid om hier organisatorisch op 

voorbereid te zijn. De organisatie moet dan ingericht zijn 

op behoud van het bestaande (robuust en veerkracht), of 

op nieuwe wegen kunnen zoeken (agile en anti fragiel). 

 
b. Deels doorgrondelijke dynamiek. Bij deels te door- 

gronden dynamiek –waar we ons in dit essay vooral op 

richten- komen er veel meer gerichte keuzes naar voren: 

 
– Bij een krachtige adaptieve strategie bij een transitie 

blijft het eigen vermogen tot beleid voeren belangrijk. 

Die capaciteit moet dus sterk aanwezig zijn. 

 

– Bij een lastig te doorgronden verandering van 

omstandigheden, met een prudente adaptieve 

strategie ligt de nadruk vanuit de overheid 

vooral op het kunnen verbinden. Er is dus vooral 

procescapaciteit nodig, ondersteund door een 

inhoudelijke analyse. 

 
– Wanneer de overheid adaptief wil kunnen aanslui- 

ten, is het vermogen om experimenten uit te (laten) 

voeren én om daarvan te leren van belang. Dat leren 

is niet gratuit. Het moet in staat stellen om lessen te 

trekken uit wat goed en niet goed ging en dit direct 

kunnen verbinden aan de reguliere werkprocessen. 

Dat vereist inzicht, een open en veilige omgeving, 

reflexief vermogen en persoonlijke doorzettings- 

kracht. De organisatie moet hier dan op ingericht zijn. 

 
3. Een oprechte wens tot adaptieve strategie kan onvoldoende 

vorm krijgen wanneer het adaptief vermogen er niet op 

ingericht is. Op basis van een eerste indruk vragen we ons 

bijvoorbeeld af of in de provincie Utrecht de programma- 

organisatie rond U Ned voldoende is ingesteld op snel 

kunnen bevorderen van initiatieven. De organisatie rond de 

energietransitie zal bij de door ons gesuggereerde overgang 

naar een krachtiger adaptieve strategie andere capaciteiten 

moet hebben dan de huidige –op een prudente adaptieve 

strategie ingerichte- organisatie. 

 

4. Voor overheidsorganisaties als de provincie betekent deze 

analyse dat bij verschillende complexe opgaven waarbij 

voor een verschillende invulling van de adaptieve strategie 

wordt gekozen, er ook een verschillende organisatie- 

inrichting nodig is. Dat vraagt flexibiliteit van de organisatie. 

Zowel in termen van capaciteit als wijze van sturing en 

verantwoording. 
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6. De relatie tussen korte en lange termijn 
in adaptieve strategie 

 
Overheden staan bij complexe opgaven voor de lastige vraag 

hoe verstandig handelen op korte termijn te verbinden met 

verstandig handelen op lange termijn. Deze vraag zorgt voor 

veel conflict over wat te doen. Het vraagstuk van mobiliteit 

en bereikbaarheid rond Utrecht is op korte termijn technisch 

niet complex, maar gecompliceerd vanuit huidige inzichten 

(verbreden wegen; trams aanleggen). Wanneer het verbonden 

wordt met vragen op de lange termijn (nieuwe vormen van 

vervoer; millieuvragen) wordt het moeilijk. 

 

6a. Het kernargument 

De vraag hoe de korte en lange termijn verbinden én de vraag 

hoe deze relatie te optimaliseren is daarom een belangrijke 

mogelijkheid om de adaptieve strategie te versterken. 

 

Het kernargument in deze paragraaf is dat verstandig handelen 

niet alleen betekent dat op de korte termijn wordt bijgedragen 

aan oplossingen, maar dat die bijdragen er ook op gericht 

moeten zijn om tot meer consensus te komen over wat 

verstandig handelen op lange termijn betekent. Dat stelt eisen 

aan het handelingsperspectief, ook om risico’s op ondersturing 

of oversturing te voorkomen. 

 
We verdiepen de adaptieve strategie door handelings- 

mogelijkheden te ordenen naar a) de mate van onzekerheid 

en b) naar de korte en lange termijn. Daarmee ontstaan vier 

varianten van de adaptieve strategie. De twee hoofdvarianten 

(kachtig en prudent) en twee mixed varianten. 

 

 

 

 
De hoofdvarianten van krachtig en prudent zijn redelijk 

eenduidig: 

 

• Krachtig. Bij krachtig domineert de deels bekende 

dynamiek. 

 
• Prudent. Bij prudent domineert onzekerheid. 

 
• Aansluiten. In het geval van mixed ‘onzekerheid lang en deel 

bekend kort’ is er een mogelijkheid op korte termijn krachtig 

adaptief te werk te gaan en tegelijkertijd is een prudent 

zoeken naar de verbinding met de onzekere perspectieven 

op de langere termijn nodig. 

 
• Groei. Bij de mixed variant ‘deels bekend lang en onzeker 

kort’ is een krachtig zoeken naar groeimogelijkheden nodig 

richting het deels bekende lange termijn perspectief, terwijl 

toch de eigen handelingsopties door onzekerheid beperkt 

zijn. 

 
De hoofdvarianten en mixed varianten verschillen in 

handelingsperspectief, waarbij altijd het risico van ondersturing 

of oversturing aanwezig is. 
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In deze paragraaf werken we twee varianten aan de hand van 

de twee casussen van de provincie Utrecht verder uit en geven 

we kort twee voorbeelden van de andere twee varianten. Deze 

casussen zijn illustratief om op hoofdlijnen het argument te 

laten zien en zijn niet volledig uitgewerkt. De aanbevelingen 

naar hoe verder verstandig te handelen zijn enkel op hoofdlijnen 

en voor rekening van ons als auteurs. 

 
Daarbij zijn zoals hiervoor aangegeven ook andere factoren 

van invloed op de formulering van het handelingsperspectief. 

We ordenen de voorbeelden dan ook naar de volgende vier 

variabelen: 

1. Doorgrondelijkheid lange termijn – korte termijn 

2. Urgentie van de opgave 

3. Ambitie van de provincie voor de lange termijn 

4. Handelingsmogelijkheden van de provincie. 

 
6b. Mixed variant aansluiting: korte termijn veel 

bekend; lange termijn onzeker. De casus U Ned. 

In het programma U Ned is de volgende passage opgenomen: 

 
‘Adaptief werken is noodzakelijk om tijdig oplossingen in 

beleid en/of uitvoering in de tijd uit te zetten en in samenhang 

te kunnen beoordelen, maar ook om ruimte te bieden voor 

veranderende omstandigheden, nieuwe inzichten en innovaties. 

Adaptief werken betekent ook dat de focus in de besluitvorming 

voor de korte termijn ligt op die acties, maatregelen en projecten 

die goed passen in meerdere, onzekere scenario’s (‘geen-spijt- 

maatregelen’) en dat samen tijdig beslismomenten worden 

bepaald in relatie tot trends en ontwikkelingen in de omgeving 

van het programma. Het ontwikkelpad – dat voortdurend 

zal worden aangescherpt op nieuwe ontwikkelingen - vormt 

hiervoor de basis. Adaptief werken betekent niet dat belangrijke 

systeemkeuzes, die voor lange tijd ontwikkelingsrichtingen in 

wonen, werken en mobiliteit vastleggen, niet mogelijk zijn. Het 

betekent alleen dat ook deze keuzes onderdeel zijn van een 

zorgvuldig afwegingsproces waarin op basis van de laatste kennis, 

inzichten én onzekerheden zo robuust mogelijke afwegingen 

worden gemaakt’. 

 
Onze interpretatie -op basis van de documenten en op basis van 

een workshop met deskundigen van verschillende organisaties- 

is dat op korte termijn al redelijk krachtig handelen noodzakelijk 

is, gezien de intensieve groei van wonen en verplaatsingen die 

zich voordoet. De zorg is dat de stad Utrecht op korte termijn 

‘’vast’’ komt te zitten. Tegelijk zijn er allerlei vragen rond milieu 

en duurzaamheid aan de orde. Omliggende gemeenten denken 

verschillend over wat verstandig is. Er bestaat redelijk veel 

inzicht in de korte termijn mobiliteitsstromen (die groeien sterk 

bij de verwachte groei van woningen en arbeidsplaatsen), maar 

er is geen consensus over wat concreet moet gebeuren op de 

lange termijn. 

 
Waarschijnlijk zijn voor de lange termijn systeemkeuzes 

nodig, maar op dit moment zijn door de in ons rapport 

beschreven onzekerheden enkel verschillende scenario’s 

te schetsen. Bovendien zijn vele partijen betrokken bij het 

maken van de uiteindelijke keuzes. Het programma lijkt wel 

de ambitie te hebben om een overgang van een complexe 

naar een gecompliceerde dynamiek mogelijk te maken. De 

handelingsruimte van de provincie is beperkt: de mogelijkheden 

om de dynamiek te beïnvloeden zijn gespreid. 

 

 

De situatie is schematisch als volgt te interpreteren: 

 
 DOORGRONDELIJKHEID URGENTIE AMBITIE VOOR LANGE TERMIJN HANDELINGSMOGELIJKHEDEN 

Redelijk te 

doorgronden 

Grote 

onzekerheid 

Hoog laag Naar 

gecompliceerd 

Niet naar 

gecompliceerd 

geconcentreerd Gespreid 

 

Korte 

termijn 

       

Lange 

termijn 

     

 

 

Deze situatie nodigt – vanwege de lange termijn onzekerheid 

- enerzijds uit tot prudent adaptief handelen. De urgentie van 

handelen als gevolg van korte termijn ontwikkelingen noopt 

tot krachtig adaptief handelen, met als resultaat de geciteerde 

voorkeur voor ‘no regret opties’. De sturingsopgave is om de 

korte termijn urgentie te verbinden met de grote onzekerheid 

op lange termijn. De in de definitie genoemde optie van alleen 

no regret opties is mager, omdat door grote onzekerheden alle 

scenario’s onzeker zijn; ook degene die nu als no regret worden 

aangemerkt. 

 

Een strategie van deels krachtig op korte termijn vanuit 

bestaande inzichten, maar ook maximaal aansluitend bij nieuwe 

ontwikkelingen lijkt nodig. Dat vereist prudent zoeken naar 
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echte veranderingen en aansluiten bij nieuwe initiatieven. Hier 

kan snel ondersturing plaatsvinden omdat het lastig is om 

goede interventies te vinden. Tegelijkertijd mag geen stagnatie 

optreden door waardenconflicten. Wij zien hiervoor (nogmaals 

enkel op basis van documenten en een workshop) een aantal 

mogelijkheden. 

 

I. Verstandig handelen op basis van deze interpretatie 

 
Adaptief vermogen inbouwen 

In deze mixed variant is adaptief vermogen nodig om op 

veranderende omstandigheden te kunnen reageren, gezien de 

grote onzekerheden op lange termijn. Daarbij gaat het om het 

kunnen behouden van het bestaande in termen van robuustheid 

voor het geval zaken echt misgaan, maar nog veel meer om het 

snel kunnen benutten van nieuwe kansen. Kortom: meer agile en 

anti fragile. Dat stelt hoge eisen aan het soort interventies, maar 

ook aan de vormgeving van de arena. 

 
Aard interventies 

We bevelen het volgende aan: 

 
1. De korte termijn urgentie moet recht worden gedaan; geen 

stagnatie door onzekerheid lange termijn. 

 
2. Daarbij in het algemeen stimuleren van pad-afhankelijkheid. 

Dat betekent dat het pad naar het doel onbekend is, maar 

dat een kader gesteld wordt dat veel handelen onmogelijk 

maakt. Deze strategie werkt goed als er geen consensus 

voor oplossingen is en het veraderingsproces vast zit. Bij 

deze variant is het vermogen in te spelen op ‘knikpunten’, 

het streven “lock ins” te doorbreken en synergie te 

bewerkstelligen zeer belangrijk. Dit zijn de kernelementen 

van het prudente deel van deze variant. 

 
3. Invulling kan plaats vinden door: 

– De genoemde no regret maatregelen 

– Experimenten die aansluiten bij al lopende signalen van 

verandering 

– Uitlokken van gewenste varianten van mobiliteit 

– Variëteit in oplossingen, experimenten om verschillende 

ervaringen op te kunnen doen. 

 
Arenaperspectief 

Een situatie als U Ned stelt dus hoge eisen aan de inrichting van 

de arena, juist ook in termen van adaptief vermogen om snel 

kansen te kunnen pakken. Nu is er een programmastructuur 

met een behoud van bevoegdheden en geld van alle betrokken 

partijen. Gezien de ingrijpende beslissingen die tot stand 

moeten komen lijkt er wel ruimte voor allerlei functionele 

differentiatie in de arena. Dat vraagt om een goed arrangement 

met ruimte voor differentiatie. We hebben de volgende 

aanbevelingen: 

 
• Versterk het adaptief vermogen. Bijvoorbeeld door het 

reserveren van fysieke ruimte en financiering om snel te 

kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. 

 
• Versterk het lerend vermogen en kennisontwikkeling. Het 

continu verkrijgen van inzicht in nieuwe ontwikkelingen en 

de impact ervan is van groot belang om in te kunnen spelen 

op veranderende omstandigheden. Een innovatieregeling en 

het inrichten van kennisnetwerken kunnen hierbij helpen. 

 
• Verbind korte termijn aan lange termijn, maar wacht niet 

met handelen. Het gevaar is dat discussie over de verbinding 

tussen de korte termijn urgentie en het lange termijn 

perspectief tot vertraging in handelen leidt. Alhoewel het 

actie op de korte termijn wellicht eenvoudiger maakt, is het 

niet verstandig om de lange termijn onzekerheden buiten 

beschouwing te laten. Het is van belang met enige regelmaat 

de discussie te voeren over de verbinding tussen korte 

termijn handelen en lange termijn onzekerheden. Dit om 

ruimte voor aanpassing te creëren (zie punt 1) en te kunnen 

leren vanuit de praktijk (zie punt 2). 

 
• Zorg voor een flexibele organisatie. De programma- 

organisatie zonder eigen bevoegdheden en budget is 

wellicht geschikt voor ingrijpende besluiten waarover 

consensus moet ontstaan. Zaak is dan om het leren, 

experimenteren en kennis delen zeer scherp te organiseren. 

 
• Maak een krachtige bestuurlijke rolverdeling, met de 

provincie bijvoorbeeld als actief coalitiemaker. Dit vraagt om 

goede kennis van elkaars ambities, rollen en mogelijkheden. 

 
De kern is dus steeds om er in de arena voor te zorgen dat op 

korte termijn oplossingen tot stand komen. Hierbij moet ook 

actief gezocht worden naar aansluiting bij en het verkennen 

van de onzekere lange termijn perspectieven. De risico’s van 

ondersturing voor de lange termijn zijn evident; de risico’s  

voor oversturing op de korte termijn door vast houden aan het 

bestaande eveneens. 

 

II. Effect van variabelen op verstandig handelen 

 
Urgentie. 

Als de urgentie op korte termijn niet bestaat, is er meer tijd om 

te zoeken naar goede lange termijn oplossingen. Dit leidt echter 

ook tot minder urgentie om te handelen. Het risico op onderstu- 
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ring is dan groter. De eigen ambitie is hierbij heel beslissend. Als 

er ook geen urgentie is op langere termijn, dan is er nauwelijks 

reden om voorbij maatregelen op korte termijn te kijken. 

 
Wel urgentie op korte termijn, maar niet op lange termijn 

levert een redelijk beheersbare situatie op vanuit bestaande 

kennis, maar minder drang om naar meer fundamentele 

veranderingen te zoeken. Bij urgentie geldt dus: geen urgentie 

op de lange termijn levert tijd op, maar ook beperkter zoeken 

naar fundamentele veranderingen. Geen urgentie korte termijn 

levert gevaar van uitstel op, maar mogelijkheden tot zoeken 

naar transitie. 

 
Vergroten van handelingsmogelijkheden 

Wanneer de handelingsmogelijkheden meer geconcentreerd 

worden, lijkt dit een groot voordeel op te leveren in termen 

van doorzettingsmacht. Gezien de ingrijpende ruimtelijke 

beslissingen waar het omgaat en waar vele partijen en 

burger bij betrokken zijn lijkt dat op voorhand de vraag. Die 

partners en belangen verdwijnen niet bij het centraliseren van 

bevoegdheden. De centrale les is dat een complexe opgave 

zelden geholpen is met alleen centrale beslissingsmacht. Wel 

met een arena die tot coalities en uiteindelijk beslissingen leidt. 

De eigen handelingsmogelijkheden centraal stellen leidt snel tot 

oversturing door overschatting van de eigen mogelijkheden. 

Ambitie: wel of niet streven naar een beheersbaar gecompliceerd 

vraagstuk 

Een ambitie op langere termijn bevordert zeker het zoeken naar 

mogelijke voor fundamentele veranderingen. Die doelstelling 

niet stellen geeft het perspectief van prudent ontwikkelingen 

volgen en daarop inspelen, maar niet zoeken naar grote 

ingrijpende interventies. Dat is een strategische misser, vanwege 

de vele mogelijke oplossingsrichtingen voor mobiliteit op de 

lange termijn en het grote belang van bereikbaarheid. Als die 

lange termijn ambitie er expliciet niet is, dan verslapt het zoeken 

naar meer fundamentele veranderingen ongetwijfeld. De les 

is dat er in ieder geval ambitie moet zijn om tot een verdere 

beheersing te komen: zo kan een overgang van een complexe 

naar een gecompliceerde opgave ontstaan. 

 

6.c Korte termijn deels bekend en lange termijn 

deels bekend: De energietransitie 

De energietransitie is vooral urgent op langere termijn, maar 

de urgentie op korte termijn om lange termijn iets te realiseren 

heeft brede erkenning. De ambitie is om op langere termijn 

tot verdere beheersing van een gecompliceerde opgave te 

komen, met een beheersbare CO
2 
neutrale inzet. Er zijn diverse 

onzekerheden, maar er is ook veel wel bekend. De onzekerheid 

is er vooral over de houding en gedrag van partijen en over 

wat technisch en economisch de beste oplossingen zijn. De 

handelingsmogelijkheden zijn gespreid, maar de provincie heeft 

wel een aantal instrumenten, van kaderstelling, bevoegdheden 

tot inzet van eigen middelen. Dit leidt tot onderstaand schema. 

 

 
 DOORGRONDEN URGENTIE AMBITIE  HANDELINGSMOGELIJKHEDEN 

 Dynamiek Grote 

deels bekend onzekerheid 

Hoog laag Naar 

gecompliceerd 

Niet naar 

gecompliceerd 

geconcentreerd gespreid 

      

      

 

 

 

De deels bekende dynamiek op korte termijn én lange termijn 

maakt het in principe mogelijk langere en kortere termijn 

beter op elkaar af te stemmen. Vanwege de hoge urgentie 

lijkt een krachtige adaptieve strategie zinvol. De onderling 

samenhangende technische economische onzekerheden maken 

het echter wel moeilijk om keuzes te maken, juist ook omdat 

de urgentie op korte termijn vooral ook het gevolg is van de 

noodzaak nu te handelen om aan de urgentie op langere termijn 

tegemoet te kunnen komen. Met het nu nemen van maatregelen 

kunnen hoge (des)investeringen of kosten verbonden zijn. 

Dat maakt dat deze variant lastige lock-ins kent, met onder 

meer verdelingsvraagstukken. Wij denken dat er voor de 

energietransitie ruimte is voor een krachtige adaptieve strategie, 

maar dat dit wel vernuft vraagt. Enerzijds is er vanuit de korte 

termijn lock-ins een kans op ondersturing. Anderzijds is nog 

veel onbekend en blijft oversturing een reëel risico bij krachtige 

sturing op de lange termijn perspectieven. 

 

I. Verstandig handelen op basis van deze interpretatie 

 
Opbouw adaptief vermogen 

Uitvoering van een krachtige adaptieve strategie vraagt om 

adaptief vermogen. Dat betekent dat de provincie in staat is om 

te reageren op nieuwe ontwikkelingen, voldoende robuust blijft 

Korte termijn      xx xx 

Lange 

termijn 

     xx xx 
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om onverwachte ontwikkelingen op te vangen, maar ook zelf 

ontwikkelingen stuurt. 

 
Soort interventies 

Ook hier gelden uiteraard de algemene inzichten van inspelen 

op knikpunten, doorbreken lock-ins en synergie bewerkstelligen. 

Conform het transitiemodel gaat het zowel om punten van 

opbouw van het nieuwe systeem als om punten van afbouw van 

het oude systeem. We bevelen het volgende aan: 

 
• Grijp selectief in op knikpunten. Dat betekent dat hard 

geïntervenieerd wordt op een knikpunt. Bijvoorbeeld 

het aanleggen van warmtenet in de binnenstad van 

Utrecht, omdat te voorspellen is dat mensen dat gaan 

gebruiken. Dit selectief ingrijpen kan uiteraard ook door het 

bestaand systeem af te breken: bijvoorbeeld door versneld 

kolencentrales te sluiten. Dit werkt goed als dynamiek 

doorgrondelijk is en mensen het eens zijn over het brede 

doel. 

 

• Geef richting. Het is van belang helder te maken waar de 

provincie op lange termijn voor staat en dit consequent uit 

te dragen. Dat betekent onder meer maatregelen op de 

lange termijn vroegtijdig aankondigen, zodat andere actoren 

hierop kunnen inspelen. Ook starten met het afbouwen van 

kaders, wet- en regelgeving die conflicteren met het lange 

termijn perspectief past hierbij. 

 
• Experimenteer gericht. Experimenten voer je uit om  

ervan te leren en om kruisbestuiving op gang te brengen: 

hoe werkt iets in de praktijk, wat kunnen anderen ervan 

leren en – bij succes – wat is nodig voor opschaling? Dat 

betekent dat het van belang is om selectief te zijn bij het 

uitvoeren van experimenten en consequent te evalueren en 

opgedane inzichten te delen. Daarbij dient er perspectief 

voor opschaling te zijn. Experimenten op zichzelf zijn veelal 

kleinschalig van aard: om doelstellingen op het gebied 

van de energietransitie te realiseren is meer gevraagd. De 

volgende criteria helpen om het perspectief voor opschaling 

te bepalen: 

– De empirische basis: is er bewijs dat dat het experiment 

werkt? 

– Geloofwaardigheid: wordt het experiment gesteund door 

mensen met een bepaalde status of expertise? 

– Urgentie: lost het experiment problemen op die 

belangrijk zijn? 

– Praktische toepasbaarheid: sluit het experiment aan bij 

de dagelijkse praktijk? 

– Macroculturele weerklank: sluit het experiment aan bij 

bredere maatschappelijke trends en ontwikkelingen? 

Daarbij dient de provincie vooraf na te denken in hoeverre ze 

een rol kan spelen bij opschaling. Bijvoorbeeld waar het gaat om 

grootschalige zonnevelden of de opslag van energie. 

 
Arena-inrichting 

Naar onze opvatting staat de provincie voor de overgang van 

een prudente adaptieve strategie naar een meer krachtige 

adaptieve strategie. Die overgang stelt heel andere eisen 

aan de arena en de eigen organisatie. Zie hiervoor over 

adaptief vermogen. In het rapport hebben we dit uitgebreider 

weergegeven. Het gaat ons hier vooral om het aangeven van het 

verschil met de andere varianten. 

 

• De steun voor een krachtige adaptieve strategie organiseren 

is lastig en eist sterke coalitievorming voor vergaande 

maatregelen die nu al te nemen zijn. 

 
• De ontwikkeling van zo’n krachtiger adaptieve strategie 

vereist een gemeenschappelijk beeld, te delen door alle 

belangrijke spelers en het verkrijgen van steun daarvoor is 

voorwaarde. 

 

• De arena moet ingericht zijn op ingrijpende besluiten; dat 

vereist verbinding op boven regionaal en landelijk niveau. 

 
• Kennis- en leervoorzieningen moeten gericht zijn op die 

lastige lock-ins en op knikpunten. 

 
• De provincie moet de eigen organisatie richten op deze rol 

van regisseur. 

 
Kern is dus zorgen dat op korte termijn gewenste 

ontwikkelingen gestimuleerd worden. Die moeten dienstbaar 

zijn aan de gewenste lange termijn ontwikkelingen. Ze luisteren 

wel minder nauw dan in het geschetste aansluitscenario, 

waar op korte termijn knelpunten in bereikbaarheid zijn te 

verwachten. Voor de langere termijn moeten wel al ingrijpende 

besluiten tot stand komen, terwijl in het aansluitscenario daar 

nog prudent zoeken plaats vindt. De risico’s van ondersturing 

voor de korte en lange termijn zijn evident bij de toch nog 

bestaande onzekerheden. Het risico van oversturing vanuit 

overmatige ambitie is ook duidelijk. 
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II. Effect van variabelen op verstandig handelen 

 
Invloed urgentie 

Stel dat de urgentie op korte termijn toch niet hoog is, dan geeft 

dat minder handelingsdwang en kan prudent adaptief handelen 

blijven overheersen. Dat leidt tot het risico van ondersturing. 

Die mindere urgentie kan bijvoorbeeld ook volgen uit toch 

meer waarde hechten aan landschappelijke kwaliteiten, of aan 

kostenbesparing. Streven naar een gecompliceerd vraagstuk 

op kortere termijn zou of opgeven van de energietransitie 

betekenen (er is geen vraagstuk) of een enorme investering 

in bijvoorbeeld een oplossing met overigens weer alle 

onzekerheden van dien. Een typisch voorbeeld van oversturing. 

 
Handelingsmogelijkheden 

De provincie heeft op het gebied van de energietransitie diverse 

mogelijkheden tot handelen, maar is wel afhankelijk van steun 

van andere actoren. Zeker wanneer het meer grootschalige 

ingrepen betreft. Voor de energietransitie als geheel is de 

provincie aangewezen op vele partijen. Dat maakt een verdere 

concentratie van bevoegdheden weinig zinvol. De diversiteit aan 

belangen komt toch wel aan de oppervlakte. Dit sluit aan bij de 

lessen van het aansluitscenario van mobiliteit en bereikbaarheid. 

 
Wel of niet streven naar een beheersbaar gecompliceerd 

vraagstuk 

Streven naar uiteindelijk op de lange termijn een gecompliceerd 

vraagstuk, of in ieder geval een redelijk beheersbare situatie, is 

ook hier weer een belangrijke drijfveer. Zo’n streven op korte 

termijn leidt tot ontkenning van de onzekerheden die er zijn en 

zal leiden tot: 

• oversturing: snel ingrijpen zonder voldoende waarborgen) 

• of ondersturing (er is geen energietransitie nodig) 

 
6.d De andere twee mogelijkheden 

In termen van combineren korte en lange termijn zijn er nog 

twee andere mogelijkheden. 

 
Op de eerste plaats de mogelijkheid van korte termijn onzekere 

dynamiek en lange termijn deels te doorgronden dynamiek. De 

verspreiding van de elektrische auto zoals in 2011 geanalyseerd 

door van Deventer c.s. is als zodanig te schetsen. Hier is 

sprake van wat door ons genoemd is de groeivariant. De 

verdere ontwikkeling op korte termijn stelt grote technische 

en economische vraagstukken, maar het eindbeeld is redelijk 

helder.12) Iedereen rijdt elektrisch of op waterstof, al zijn andere 

ontwikkelingen ook weer niet uitgesloten. De urgentie is 

redelijk groot en ook hier weer op korte termijn alleen omdat 

de eindsituatie urgent is en sprake is van lange termijnen van 

ontwikkeling. De handelingsmogelijkheden zijn beperkt in 

de zin dat de overheid de omschakelingskosten niet alleen 

kan dragen en beperkte uitvoeringsmogelijkheden heeft en 

hoogstens kan bijdragen. Het streven naar een beheersbare 

situatie (gecompliceerde opgave) is duidelijk de ambitie en 

liefst zo snel mogelijk. Hier zijn de interventies er vooral op 

gericht om op korte termijn verschillende ontwikkelingen van de 

grond te krijgen en zo groei te bewerkstelligen die weer meer 

ontwikkeling mogelijk maakt naar het redelijk heldere verder 

gelegen doel. Dat stelt weer eisen aan adaptief vermogen, 

interventie en arena. Adaptief vermogen is vooral een kwestie 

van goed kunnen reageren in termen van kansen pakken. Het 

gaat hier vooral om het organiseren van slimme interventies die 

ontwikkelingen bevorderen. Van Deventer c.s benoemen er een 

aantal. Kleine investeringen die veel mogelijk maken, ingrepen 

met een grote symbolische betekenis, uitdagers organiseren 

en zo meer. Er zijn vooral risico’s van ondersturing, omdat 

het om niet zo gemakkelijk vorm te geven slim beleid gaat. 

Oversturing is vooral het risico op vergaande ondersteuning 

met financiële en verdelingsnadelen. De overige variabelen van 

urgentie, handelingsruimte en ambitie hebben weer invloed op 

die risico’s van ondersturing en oversturing in dezelfde zin als 

bij de bovenstaande twee varianten. Bij minder urgentie meer 

tijd versus verlies handelingsdwang. De ambitie van naar meer 

beheersbaar stuurt sterk en zou snel leiden tot ondersturing als 

die verzwakt. Handelingsruimte is belangrijk vanuit de acties 

die de overheid onderneemt met allerlei prikkels; die moeten 

vooral niet vervallen. Maar er is weer sprake van veel betrokken 

actoren. Het gaat vooral ook om de slimme coalities maken. Dus 

meer handelingsruimte zal niet echt helpen. 

 
De vierde variant is de hoofdvariant van grote onzekerheid 

op korte termijn en op lange termijn. Hier past prudent 

adaptief beleid. Bij klimaatverandering wordt wel 

onderscheiden naar mitigatie en adaptie.13) Bij mitigatie is het 

doel klimaatverandering te beheersen, of in ieder geval te 

beïnvloeden door onder meer het tegen gaan van CO
2 
uitstoot. 

Bij adaptatie gaat het om het opvangen van de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals bij het project ruimte voor de rivier, 

waarbij feitelijk het systeem meer robuust wordt. Hier past 

allereerst een strategie van adaptief vermogen opbouwen 

om te kunnen reageren indien ontwikkelingen zich voordoen 

Goede, creatieve crisisbeheersing door veerkracht. Agile is wat 

lastig; emigratie wellicht? Anti fragiel zou wellicht indiceren 

tot ingrijpende veranderingen van leven. De invloed van de 

 

 
  

12) Van Deventer, van der Steen c.s. 2011 13) Termeer 2008 
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andere grootheden is weer soortgelijk bij urgentie (meer tijd 

versus minder handelingsdwang). Meer handelingsruimte maakt 

weer niet veel uit. Het gaat om interventies waar vele actoren  

bij betrokken zijn. Er zal op voorhand niet sprake zijn van een 

ambitie van een beheersbaar gecompliceerde opgave. De 

veronderstelling zal zijn dat de ontwikkelingen onzeker blijven 

en steeds reacties zullen vragen. Oversturing zal plaats kunnen 

vinden bij overmatige uitvergroting van risico’s. Ondersturing 

dreigt bij verslappen van de aandacht als er een tijdje niets 

gebeurt. 
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7. Conclusies: naar een evenwichtige 
adaptieve strategie 

 

 
We trekken de volgende vier conclusies: 

 
1. De verbinding tussen de korte termijn en lange termijn 

is bepalend voor de te kiezen invulling van de adaptieve 

strategie bij complexe opgaven. We maken onderscheid naar 

vier varianten: 

 

• Krachtig adaptief. Bij korte termijn en lange termijn 

redelijk veel bekend is een krachtige adaptieve strategie 

mogelijk. 

 
• Prudent. Als voor beide termijnen grote onzekerheid 

geldt is een prudente strategie geboden. Alleen adaptief 

vermogen opbouwen is dan zinvol. 

 
• Aansluit. In situaties waarin dynamiek op korte termijn 

redelijk te doorgronden is, maar waarbij sprake is van 

grote onzekerheid op lange termijn is het zaak om 

vanuit bekende oplossingen aan te sluiten bij onzekere 

langetermijnontwikkelingen. 

 
• Groei. Bij onzekerheid op korte termijn, maar een beter 

te doorgronden eindbeeld, gaat het vooral om het 

stimuleren van nieuwe ontwikkelingen; van groei in de 

richting van dit eindbeeld. 

 
2. Bij alle varianten bestaat het risico’s van ondersturing of 

oversturing. Risico’s van ondersturing of oversturing zijn 

er vooral door een onjuiste inschatting van de mate van 

onzekerheid en daarmee een onjuiste keuze voor een 

bepaalde strategie. Bijvoorbeeld voor krachtig adaptief, 

waar de dynamiek van de opgave eerder om een strategie 

van aansluiting vraagt. Het voorkomen van risico’s op 

ondersteuning of oversturing vraagt kortom om een 

zorgvuldig gekozen handelingsperspectief. Daarbij moet 

onderscheid worden gemaakt naar a) adaptief vermogen; b) 

naar te plegen interventies en c) naar in te richten arena’s. 

Altijd is adaptief vermogen geboden, maar er zijn wezenlijke 

verschillen. Uiteraard zijn er allerlei tussenvormen denkbaar. 

Het gaat daarom eerder om waar de focus op ligt. 

 
• Krachtig eist daadwerkelijk sturen op richtinggevende 

lange termijn dynamiek. 

• Aansluitng eist prudent maar wel effectief zoeken 

naar de vormgeving aan lange termijn mogelijkheden, 

met tegelijk op korte termijn toch krachtig kunnen 

handelen. Dat eist adaptieve wendbaarheid, maar ook 

interventiekracht. De daarvoor benodigde inrichting van 

de arena en opbouw van het adaptief vermogen moeten 

recht doen aan die eis van enerzijds kracht en anderzijds 

wendbaar kunnen opereren. 

 
• Groei eist vooral een overheid die kansen ziet, die slim 

stimuleert en snel reageert. Dat eist geen massieve 

organisatie, maar vooral een flexibele, wendbare 

organisatie in vaak fluïde netwerken. 

 

• Prudent eist vooral ook de opbouw van adaptief 

vermogen in de zin van de vier kenmerken robuust, 

veerkracht, agile en antifragile. 

 
3. Niet alleen de mate van onzekerheid bepaalt de te kiezen 

strategie. Ook de mate van urgentie is van belang. Minder 

urgentie op korte termijn leidt tot tijdwinst en/of verlies 

aan handelingsdwang; minder urgentie op langere termijn 

leidt tot minder zoeken naar aansluiting bij transitie. Minder 

urgentie op korte en langere termijn zal tot prudent adaptief 

handelen leiden. Urgentie kan door die invloed altijd een 

factor zijn voor de versterking van oversturing dan wel 

ondersturing. Sterk streven naar meer beheersing op langere 

termijn kan tot oversturing leiden, maar het ontbreken van 

dat streven zal leiden tot meer prudent adaptief handelen en 

zou tot ondersturing kunnen leiden. 

 
4. Uiteindelijk gaat het voor iedere overheid altijd om het maken 

van slimme arrangementen, de keuze voor de juiste adaptieve 

strategie, waarbij de eigen handelingsmogelijkheden 

optimaal ingezet worden. Politiek, bestuur en ambtelijke 

organisatie moeten samen en met andere partijen in gesprek 

over de aard van opgave en de te volgen strategie. De eerste 

vraag luidt: wat is de aard van de opgave? De tweede vraag 

luidt: welke adaptieve strategie is passend voor de opgave? 

De derde vraag luidt: hoe zorgen we voor voldoende adaptief 

vermogen om de strategie uit te voeren? 
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