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Dit Memorandum of Understanding (MoU) richt een samenwerkingsverband op 

tussen Transition Network en partnerorganisatie “………………………………………….” 
(hierna genoemd "Nationale Partnerhub voor Transitie"), gevestigd in 

“………………………………” (naam van het land).  

 
 

 

 

 

1. MISSIES  
 

De vijf kerntaken van het Transition Network zijn het inspireren, aanmoedigen, 
verbinden, ondersteunen en trainen van gemeenschappen, die bezig zijn een 
Transitie-initiatief te overwegen, te starten of uit te voeren als antwoord op de 

dubbele uitdaging van piekolie en klimaatverandering.  
 

De Nationale Partnerhub voor Transitie heeft het voornemen te functioneren als 
een nationale hub voor Transitie-initiatieven, en wordt daarmee de voornaamste 
stimulans voor de Transitie-inspanningen voor (naam van het land).  

 
De beide partijen streven er met dit Memorandum of Understanding naar om 

wederzijds volgende doelen te bereiken:  
a. optimale ondersteuning te bieden voor de opkomende Transitiebeweging 

in (naam van het land)  

b. de algemene Transitiebenadering te versterken en ontwikkelen door het 
delen van successen, mislukkingen en ervaringen  

c. de vijf kerntaken van het Transition Network over te dragen aan de 
Nationale Partnerhub voor Transitie, waarbij de wederzijds 
ondersteunende relatie met het Transition Network blijft onderhouden  

d. optimale ondersteuning te bieden aan de Nationale Partnerhub voor 
Transitie 

 
 
 

 

  

 
2. DOEL, BEOOGDE RESULTATEN EN REIKWIJDTE 
 

Het doel van de samenwerking tussen het Transition Network en de Nationale 
Partnerhub voor Transitie is om:  

a. te fungeren als centraal punt voor de opkomende Transitiebeweging in 
(naam van het land) 

b. het Transition Network te helpen bij zijn strategische doelstelling om 
verantwoordelijkheid, invloed en besluitvorming op het meest lokale 
niveau mogelijk te maken, waarbij De Nationale Partnerhub voor Transitie 

optreedt als vertegenwoordiger van het Transition Network in (naam van 
het land)  
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c. optimale communicatie, uitwisseling van ideeën, ervaring en praktische 
uitwerkingen tussen alle soorten Transitie-initiatieven op lokaal, regionaal 

en landelijk niveau mogelijk te maken 
d. de kernelementen van Transitie gezamenlijk te onderschrijven, in praktijk 

te brengen en verder te ontwikkelen, zoals momenteel beschreven in het 
"Wie we zijn en wat we doen" document:  

 het doel en de principes van Transitie  
 de praktische richtlijnen voor Transitie-initiatieven  
 het document is beschikbaar op 

http://www.transitionnetwork.org/Strategy/TransitionNetwork

‐WhoWeAreWhatWeDo.pdf  

 
Het Transition Network streeft ernaar deze relatie verder uit te bouwen om haar 

werk effectiever te maken en de verdere verspreiding van het Transitieconcept te 
ondersteunen en mogelijk te maken. Voor de Nationale Partnerhub voor Transitie 
is het doel van deze relatie de groei van de Transitiebeweging in (naam van het 

land) op de best mogelijke manier zichtbaar te maken, te ondersteunen en 
mogelijk te maken.  

 
Eén van de centrale Transitiecriteria is dat Transitieorganisaties zich enten op 
lokale behoeften. Het Transition Network verbindt zich ertoe om die Nationale 

Partnerhubs voor Transitie te ondersteunen, die ontstaan vanuit een behoefte 
vanuit lokale Transitie-initiatieven aan grootschaliger netwerk- en 

coördinatieniveaus. Dit Memorandum of Understanding beschrijft hoe dit best 
kan worden gedaan en ondersteund door beide partijen. 
 

 
 

 

 

 
3. ENGAGEMENTEN, DOELSTELLINGEN, RESULTATEN  
 

Het Transition Network zal nationale netwerk- en 
coördinatieverantwoordelijkheden overdragen aan Nationale Partnerhubs voor 

Transitie in drie opeenvolgende fasen. De Nationale Partnerhub voor Transitie 
kan deze stap voor stap doorlopen na wederzijds overleg en overeenstemming 
met het Transition Network. De Nationale Partnerhub voor Transitie kan zich al in 

fase 2 of verder bevinden bij het tekenen van dit Memorandum of 
Understanding.  

 
3.1 Fase 1: Verkenningsfase  
 

In deze fase zal de Nationale Partnerhub voor Transitie niet:  
• zichzelf “Transitie (naam van het land)” noemen 

• het officiële Transition Networklogo in originele of bewerkte vorm 
gebruiken  
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Het Transition Network zal samenwerken met zowel de Nationale Partnerhub 
voor Transitie alsook met lokale Transitie-initiatieven om zich ervan te 

verzekeren dat de Nationale Partnerhub voor Transitie voortkomt uit het bredere 
nationale Transitie-„veld‟ in plaats van dat het zich los daarvan ontwikkelt. 

Gedurende deze fase zal het Transition Network een inschatting maken van de 
fase waarin de Nationale Partnerhub voor Transitie zich bevindt en onderzoeken 

welke behoefte eraan bestaat.  
 
De Nationale Partnerhub voor Transitie wordt gevraagd aan te geven wat de 

ervaring, antecedenten, vaardigheden en intenties zijn van de belangrijkste 
voortrekkers van de Nationale Partnerhub voor Transitie, en om aan te tonen hoe 

er al wordt samengewerkt met groepen die geïnteresseerd zijn in Transitie, en 
hoe men van plan is dit te gaan doen in de toekomst.  
 

Deze fase zou niet langer mogen duren dan zes maanden, en het Transition 
Network zal nadien instemmen met de overgang van de Nationale Partnerhub 

voor Transitie naar fase 2 en zal dit schriftelijk bevestigen.  
 
3.2 Fase 2: Wortelingsfase  

 
In fase 2 pakt de Nationale Partnerhub voor Transitie de rollen op van inspireren 

en aanmoedigen, en begint te verkennen wat er nodig is om Transitietrainingen 
te gaan verzorgen. Daarbij wordt samengewerkt met Transition Training (en 
Consulting als/wanneer deze tak aanwezig is in (naam van het land)) om er 

zeker van te zijn dat de vaardigheden die nodig zijn voor Transition Training & 
Consulting ontwikkeld worden.  

 
Tijdens deze fase kan de Nationale Partnerhub voor Transitie het volgende doen, 
zolang ze aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet:  

 zichzelf "Transitie (naam van het land)" noemen of iets vergelijkbaars 
(maar niet "Transitienetwerk (naam van het land)") 

 het officiële Transition Networklogo gebruiken; het mag worden 
aangepast ten behoeve van nationale benaming en huisstijl 

 

Fase 2: voorwaarden  
 

a. Elk lid van de stuurgroep of equivalent is actief betrokken bij een 
Transitie-initiatief of bij het opzetten ervan. 

b. Het richt een vereniging zonder winstoogmerk of equivalent op. 

c. De organisatie is representatief voor en aanspreekbaar door de bredere 
Transitiebasisbeweging in (naam van het land) en kan dit aantonen aan de 

hand van zowel actuele activiteiten in dit kader als ook met plannen om dit 
in de toekomst te doen als de beweging groeit.  

d. De doelstellingen (of equivalent) in de statuten van de Nationale 
Partnerhub voor Transitie worden in het Engels vertaald opdat het 
Transition Network ze kan nakijken (indien gewenst kan Transition 

Network zijn eigen statuten beschikbaar stellen als voorbeeld). 
e. De stuurgroep neemt deel aan een tweemaandelijkse conference call met 

het Transition Network voor een update. 
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f. De stuurgroep begint met vertalen en beschikbaar maken op zijn website 
van:  

• de kernelementen van het "Wie we zijn en wat we doen" 
document, te weten:  

 het doel en de principes van Transitie  
 de praktische richtlijnen voor Transitie-initiatieven  

 hoe word je een Transitie-initiatief  
• de nieuwste versie van de 12 stappen van Transitie  
• de criteria checklist om "officieel" te worden, beschikbaar op:  

http://transitiontowns.org/TransitionNetwork/Criteria 
 

De Nationale Partnerhub voor Transitie wordt nu het eerste contactadres voor 
„mullers‟ (startende/oriënterende initiatieven), en werkt samen met de 
betreffende groepen om te bewerkstelligen dat zij aan de criteria beantwoorden 

om "officiële" Transitie-initiatieven te kunnen worden. In deze fase werkt het 
Transition Network samen met de Nationale Partnerhub voor Transitie om 

geleidelijk de overdracht te bewerkstelligen van het proces en de besluitvorming 
rond het verlenen van de “officiële status” aan lokale gemeenschappen. 
 

Het Transition Network zal vervolgens instemmen met de overgang naar fase 3 
door de Nationale Partnerhub voor Transitie en zal dit schriftelijk bevestigen.  

 
 
 

3.3 Fase 3: Volledige partnerstatus voor de Nationale Partnerhub voor 
Transitie 

 
De Nationale Partnerhub voor Transitie is nu verantwoordelijk voor alle vijf 
rollen: inspireren, aanmoedigen, ondersteunen, verbinden en trainen, en werkt 

samen met het Transition Network om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te delen 
die onze gezamenlijke doelstellingen ondersteunen.  

 
De partnerorganisatie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het verzorgen 
van trainingen (en consulting-diensten indien deze in (naam van het land) 

worden ontwikkeld), hetgeen inhoudt:  
a. het organiseren van trainingen  

b. het bewaken van de kwaliteit van de trainingen  
c. het onderhouden van het netwerk van trainers en consultants (indien 

consulting-diensten in (naam van het land) worden uitgevoerd)  

d. omdat de Transitie zich in het algemeen nog in een vroege 
ontwikkelingsfase bevindt, én op verzoek van sommige hubs, blijft de 

Transition Network's TT&C groep vooralsnog de eerste verantwoordelijke 
voor het trainen van de trainers/consultants 

e. contact onderhouden met de trainersgroep van het Transition Network om 
veilig te stellen dat de cursusinhoud en de wijze van faciliteren continu 
verbeterd worden dankzij de input/beoordeling/beraadslaging door alle 

trainersgroepen wereldwijd 
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De Nationale Partnerhub voor Transitie is nu geheel zelf verantwoordelijk voor 
het proces dat leidt tot het registreren van “officiële” initiatieven en levert 

feedback aan het Transition Network met betrekking tot aanvullingen en/of 
verbeteringen voor de lijst van "officiële-status"-criteria.  

 
We verwachten dat er begonnen wordt met het vertalen (of het maken van 

lokale varianten) van het Transition Handbook en andere materialen die het 
Transition Network heeft gemaakt.  
 

 
 

 

 

 

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 

Het Transition Network en de Nationale Partnerhub voor Transitie stemmen in 
met de volgende verantwoordelijkheden betreffende dit Memorandum of 
Understanding:  

 
Het Transition Network zal:  

a. zijn best doen om de Nationale Partnerhub voor Transitie zo goed mogelijk 
te ondersteunen gedurende alle drie genoemde fasen  

b. doorgaan met het bevorderen en ontwikkelen van het Transitiemodel via 

een breed scala aan media die alle beschikbaar worden gesteld aan de 
Nationale Partnerhub voor Transitie 

c. optreden als een verzamel- en verzendpunt van inspirerende 
praktijkvoorbeelden uit het hele netwerk  

d. ontwikkelingen doorgeven van andere Transitieorganisaties (zoals 

Transition Business and Consulting). 
 

 
De Nationale Partnerhub voor Transitie zal: 

e. haar ervaring en voortgang (of gebrek daaraan) delen tijdens de 

tweemaandelijkse contactmomenten  
f. het Transition Network betrekken bij discussies rond veranderingen in zijn 

statuten of in de reikwijdte van zijn werkzaamheden  
g. zich houden aan de 3 fasen zoals hierboven uiteengezet  
h. haar best doen om het werk van andere gevestigde of zich vormende 

Nationale Transitiehubs te ondersteunen  
i. dit document vertalen als onderdeel van de ondertekeningsvoorwaarden 

om Transitiedeelnemers in (naam van het land) in staat te stellen de 
overeenkomst te lezen 

 
Het Transition Network en de Nationale Partnerhub voor Transitie zullen: 

j. heldere en open communicatie tussen elkaar verzekeren  

k. verzekeren dat er altijd een hoofdcontactpersoon bij de ander bekend is, 
ongeacht personele wisselingen  
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l. samenwerken met het Transition Network rond op het internet gebaseerde 
oplossingen/middelen  

m. samenwerken en meewerken rond communicatie van landelijke / 
internationale aard  

n. samenwerken rond internationale fondsenwerving waar beide landen bij 
betrokken zijn  

o. samenwerken rond ontwikkelingen op het gebied van het internationale 
Transitieaanbod, zoals projecten gericht op ondernemingen, consulting-
diensten en educatie  

p. samenwerken om dit partnermodel verder te ontwikkelen ten gunste van 
betrokkenen bij Transitie waar ook ter wereld  

 
4.1 Financiering en financiën  
 

Het Transition Network is niet verantwoordelijk voor het financieren van de 
Nationale Partnerhub voor Transitie. Iedere organisatie die zich tot dit 

Memorandum of Understanding verbindt, is verantwoordelijk voor haar eigen 
uitgaven met betrekking tot dit Memorandum of Understanding. Hoewel er in de 
toekomst mogelijk kansen zijn voor gezamenlijke financieringsaanvragen, zijn er 

geen financiële afspraken verbonden aan dit document. 
 

 
 
 

 

 

5. CONTACTPERSONEN  
 
Iedere partij zal een iemand aanwijzen die als eerste officiële contactpersoon zal 

fungeren en die de activiteiten coördineert van haar/zijn organisatie met 
betrekking tot het naleven van dit Memorandum of Understanding. De 

contactpersonen van beide organisaties zijn:  
 

 
 

partij  voor Transition Network  Voor de Nationale Partnerhub 
voor Transitie 

naam  Ben Brangwyn   
 

 

adres 
 

Transition Network  
43 Fore Street, Totnes, Devon  

TQ9 6JQ  
 

 

telefoon  +44 5601 53188    

email  benbrangwyn@transitionnetwork.org  

skype  benbrangwyn   
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6. VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST 

 
Dit Memorandum of Understanding is geldig voor één jaar vanaf de 

ingangsdatum van deze overeenkomst, en kan worden verlengd op basis van 
schriftelijk wederzijds goedvinden. Het zal tenminste eenmaal per jaar worden 
geëvalueerd om er zeker van te zijn dat het zijn doel dient en om mogelijke 

herzieningen mogelijk te maken. Beide organisaties mogen dit Memorandum of 
Understanding beëindigen na dertig (30) dagen na schriftelijke opzegging zonder 

boetes of verdere verplichtingen. Maar voor die mogelijke situaties geldt wel het 
volgende: 

a. het recht op de naam “Transitie (naam van het land)" vervalt aan het 

Transition Network  
b. alle elektronische contactinformatie met betrekking tot individuen in 

(naam van het land) die door het Transition Network beschikbaar is 
gesteld aan de Nationale Partnerhub voor Transitie moet worden 
vernietigd (verplichting in het kader van de wet op de bescherming van 

persoonsgegevens)  
c. de Nationale Partnerhub voor Transitie zal het Transition Network voorzien 

van contactgegevens van tenminste één contactpersoon van ieder 
"officieel" initiatief, iedere "onderzoekende" gemeenschap en van alle 
voornaamste samenwerkingspartners  

d. de Nationale Partnerhub voor Transitie zal meewerken aan een naadloze 
overdracht aan het Transition Network opdat de lokale Transitie-

initiatieven niet te lijden hebben van onderbrekingen in ondersteuning en 
dienstverlening 

 

Met erkenning voor de uniciteit van hun respectieve successen, zullen het 
Transition Network en de Nationale Partnerhub voor Transitie ernaar streven om 

elkaars werkmethoden met elkaar in overeenstemming te brengen, en om 
voldoende technische middelen en menskracht te zullen inzetten om 
gelijkwaardigheid en efficiëntie te bewerkstelligen op alle terreinen van hun 

samenwerking.  
 

 
 

 

 
7. ONDERTEKENING   

 
Het ondertekenen van dit Memorandum of Understanding is een formele 

handeling maar is niet juridisch bindend. Het betekent dat de ondergetekenden 
ernaar zullen streven om naar hun beste vermogen de doelstellingen te 
realiseren die in dit Memorandum of Understanding staan beschreven.  
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 voor Transition Network  voor de Nationale 

Partnerhub voor Transitie  
 

namen,  
hand-
tekeningen 

& data  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
8. Appendix 
 

Deze sectie bevat de elementen die specifiek zijn voor de betreffende 
overeenkomst met de Nationale Partnerhub voor Transitie in (naam van het 

land). 


