
Transitie Treffen Boxtel
Workshop TT als magneet door Dennis Methorst, za 30-1-2016

Aanwezig: 16 deelnemers

Dennis stelt zichzelf voor: hij deed bij Transitie Nederland zijn afstudeerproject voor de opleiding 
HBO Climate & Management aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft onderzoek gedaan naar het 
zogenaamde donuteffect. Dit is een situatie die kan optreden als een transitiegroep enige tijd 
bestaat, en er zich werkgroepen en spin-off-projecten ontstaan. Vaak blijven of raken leden uit de 
lokale Kerngroep ook actief betrokken bij die werk- of projectgroepen, en raakt de kerngroep 
daardoor onderbemenst. Het midden raakt leeg terwijl daaromheen een hele kring van 
aantrekkelijke activiteiten plaatsvindt; ziedaar het beeld van een donut.

Hoe erg is dit?
Zonder kerngroep raakt een TT-project als geheel stuurloos. Er is niemand meer om de koers uit te 
zetten en te bewaken, en de communicatie naar buiten toe en intern te stroomlijnen. Werkgroepen 
en projecten verzelfstandigen, en nieuwe aanwas krijgt geen informatie meer over het grotere 
geheel waarvan de werkgroep of het project deel van uitmaakt(e). Dennis interviewde voor zijn 
onderzoek veel lokale groepen, en verzoekt de aanwezigen om hun emailadres voor het nazenden 
van een enquête die hem nog meer input zal kunnen leveren voor een follow-up. Het totale 
onderzoeksrapport kun je hier lezen of downloaden.

Naast het donuteffect constateerde Dennis ook dat de rol van transitiegroepen – en Transitie 
Nederland als geheel – in de loop van de afgelopen jaren gaandeweg is veranderd. In de beginjaren 
(2008-2010) vervulden de Transition Towns nadrukkelijk een pioniersfunctie. Ze waren de eersten in 
Nederland die initiatieven namen voor nu alom tegenwoordige fenomenen als repair café’s, 
buurtmoestuinen en duurzame energiecoöperaties. Inmiddels ontstaan er los van de TT’s allerhande 
bottom-up initiatieven die naadloos onder de TT-vlag zouden passen, maar die zich daar wegens hun 
zelfstandige ontstaan niet mee associëren. Anderzijds zijn TT-groepen bij uitstek de lokale partijen 
om vanuit hun holistische visie te fungeren als verbinder, netwerkorganisatie. Lokale veerkracht kan 
alleen bestaan bij gratie van een fijnmazig, hecht onderling verbonden netwerk van mensen, 
activiteiten en initiatieven.

De verschuivende rol van pionier naar verbinder past ook in het model zoals dat door 
Transitiekundige Jan Rotmans wordt onderwezen. Zij voorzien na de verbindingsfase uiteindelijk een 
samensmelten richting ‘kantelaars’. Een ontwikkeling dus van initiatieven via netwerken naar een 
hechte beweging die in de samenleving een omslagpunt teweegbrengt richting een integraal 
duurzame samenleving.

Maar als een Transitiegroep de rol van verbinder wil vervullen, zal er wel een actieve kerngroep 
moeten zijn die het overzicht heeft en de losse punten met elkaar kan verbinden. Het donuteffect 
blokkeert de doorgroei naar die voor de duurzaamheids-transitie noodzakelijke functie.

Dennis laat zien welke voornaamste oorzaken hij heeft gevonden voor het optreden van het 
donuteffect:
 Gemis van een holistische visie bij werkgroepen
 Druk op de kerngroep
 Beperkte ondernemerskwaliteiten
 Missen van professionalisering
 Beperkte verbinding met TT’s onderling en TT NL
 Wantrouwen in elkaar / leiderschapsstijl sluit niet aan

https://drive.google.com/drive/folders/0B-sdeSn-z-XjLUltaDV4ZFM3V1E


Over het issue rond leiderschap meldt een deelnemer dat er op Youtube-kanaal van Transitie 
Nederland een interessante reeks van 6 filmpjes staat over ‘Self-organisation beyond hierarchy’.

En nu? Dennis schetst dat er een interne transitie nodig is voor de lokale groepen, evenals Transitie 
Nederland als landelijke service-organisatie, om een aantrekkelijk(er) samenwerkingspartner te 
worden voor individuen en andere organisaties, bedrijven en instellingen, en ook om services te 
bieden voor interne transitiegroepen binnen Transitie Nederland zodat zij gefaciliteerd worden bij 
het slechten van de drempels die zij tegen komen.  Kortom, wat is er nodig om van TT een magneet 
te maken? 
Hij benoemt 6 gebieden waarop er volgens hem een verschuiving dient plaats te vinden:

1. Naamsbekendheid: van onbekend naar bekend
2. Leiderschap: van negatieve binding die velen binnen Transitiegroepen met dat begrip 

hebben, naar coherente groepen waarbinnen veel ruimte is voor verbindend/dienend 
leiderschap

3. Visie: van een ongewaarborgde visie (visie is fluïde/voortdurend in beweging al naar gelang 
er nieuwe mensen bij komen of afhaken) naar een gewaarborgde visie, waarbij deelnemers 
zich deel voelen van een groter geheel. 

4. Facilitatie: van dienstverlening die het initiatief c.q. de Kerngroep kan bieden die wordt 
beperkt door een sterke focus op de eigen/bestaande projecten, naar dienstverlening die 
breed beschikbaar is, met een balans tussen aandacht voor eigen projecten en initiatieven 
van nieuwkomers/derden

5. Onderlinge verbinding: van onafhankelijke lokale initiatieven naar onderling sterk(er) 
verbonden initiatieven

6. Functioneren van de Kerngroep: van overbelast en uitgedund naar professioneel 
functioneren

De deelnemers gaan uiteen in 4 groepen om ieder één casus uit hun midden te bespreken, met 
daarbij een speurtocht naar manieren om de aantrekkingskracht van dat transitie-initatief te 
versterken.

De plenaire terugkoppeling leverde een aantal actiepunten en aanknopingspunten op:
 Transitie Nederland wil de kaart op de landelijke website zo snel mogelijk goed gevuld krijgen

met alle lokale initiatieven. Die laatsten ondernemen hierop momenteel slechts 
mondjesmaat actie. Transitie Nederland zou voor dit doel dus wellicht een andere 
strategie/aanvliegroute moeten kiezen.

 Een van de deelnemers is actief in het stichtingsbestuur voor een Millenniumgemeente. Ze 
vindt het geschetste donuteffect heel herkenbaar. De oplossing waar haar groepje mee 
kwam, was om los te laten dat verzelfstandiging van werkgroepen of projecten onwenselijk 
is. Daardoor blijft er binnen een Kerngroep meer energie over om de belangrijkste zaken te 
blijven faciliteren.

 Voortdurende communicatie over de centrale visie is heel belangrijk. Als er werkgroepen 
ontstaan, nemen die deze visie dan als vanzelf mee.

https://www.youtube.com/channel/UClA7zeQUiTu23EC8YGvie6w

