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Macht is een gelaagd concept met verschil-
lende ‘gezichten’. Neem de machtsuitoefe-
ning in de strijd tussen meerdere, met elkaar 
wedijverende of elkaar bestrijdende partijen 
(bijvoorbeeld een windenergiecoöperatie en 
een bewonersvereniging) of de macht van 
‘poortwachters’ op een verplicht doorgangs-
punt (bijvoorbeeld mensen uit de wereld 
van de fossiele energie die adviseren over 
innovatiesubsidies voor duurzame energie). 
Minder in het oog lopend, maar minstens 
zo belangrijk, is de macht die besloten ligt in 
structuren: instituties, discours (concepten 
en taalgebruik) en fysieke infrastructuur. 
Structuren groeien doorgaans rond gangbare 
praktijken en ondersteunen deze. En omdat 
bestaande structuren lang niet altijd op die 
nieuwe aanpakken aansluiten, kunnen ze 
innovaties belemmeren1. 

Macht kan weliswaar transities in de weg 
zitten2, maar tegelijk leren historische studies 
naar succesvolle transities dat dat niet fataal 
hoeft te zijn. Een transitie kan werkendeweg 
de machtsverhoudingen doen kantelen. 

Innoveren onder druk 

concurrentie

Nieuwe, schonere technologieën zijn een 
belangrijk onderdeel van een transitie naar 
een duurzamere samenleving, maar vereisen 
vaak nieuwe competenties en bedrijfs-
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middelen in vergelijking tot de bestaande 
technologie. Dit vormt een probleem voor 
gevestigde bedrijven. Hun opgebouwde 
technologiespecifieke competenties worden 
grotendeels waardeloos wanneer nieuwe 
technologieën dominant worden. Onder 
andere om deze reden hebben gevestigde 
bedrijven weinig drijfveren om radicaal te 
innoveren op het gebied van schone techno-
logie. Onderzoek door Joeri Wesseling gericht 
op de case van de auto-industrie laat zien dat 
gevestigde autofabrikanten, ondanks hun 
gevestigde belangen, over de tijd meer zijn 
gaan innoveren op het gebied van schone 
auto’s. Concurrentie tussen rivalen, concur-
rentie over de gehele waardeketen en de 
dreiging van nieuwe toetreders blijken een 
belangrijke impuls voor gevestigde autofa-
brikanten om schone auto’s te ontwikkelen3. 
Omdat deze concurrentiekrachten op het 
gebied van elektrische auto’s toenemen over 
de tijd, is het aannemelijk dat de huidige 
ontwikkeling van deze radicale innovatie 
langer aan zal houden dan de kortstondige 
‘hypes’ van voorheen. Een andere belangrijke 
bevinding is dat alleen gevestigde bedrijven, 
die zowel de kans als drijfveer voor innovatie 
hebben, het risico durven te nemen om elek-
trische auto’s als eerste te commercialiseren4. 
Ten aanzien van de ‘kans’ is het zaak dat zij 
over voldoende middelen beschikken en 
ten aanzien van het aspect ‘drijfveer’ dat zij 
relatief weinig verdienen aan de gevestigde 
technologie.

Van verzet naar steun

Interne verbrandingsmotoren hebben veel 
negatieve effecten, zoals lokale luchtvervui-
ling, klimaatverandering en een krimpende 
olievoorraad. De afgelopen jaren zijn er tal 
van beleidsinterventies gedaan om geves-
tigde autofabrikanten te stimuleren radicaal 
te innoveren in schone autotechnologieën. 
Eén van de meest invloedrijke interventies 
is het Emissieloze Voertuigen (ZEV) Mandaat 
in Californië. Dit mandaat verplicht autofa-
brikanten tot de verkoop van nieuwe schone 

autotechnologieën als een percentage van 
hun totale verkoop. 

Uit empirisch onderzoek blijkt dat gevestigde 
autofabrikanten zich initieel sterk tegen het 
mandaat verzetten. Zo lobbyden zij tegen het 
mandaat, spanden zij rechtszaken aan tegen 
de beleidsmakers, vertraagden zij het beleids-
proces en financierden zij studies om het 
mandaat aan te vallen5. Eén van die studies 
toonde zelfs aan dat het mandaat juist tot 
hogere emissies zou leiden. Tegelijkertijd 
beperkte innovatie zich tot wat verplicht 
werd door het mandaat. Verschillende 
autofabrikanten gingen zich zelfs op omge-
bouwde elektrische golfauto’s richten om 
hiermee het mandaat te omzeilen.

Echter, naarmate het mandaat stand hield (in 
een veel lichtere vorm), ontwikkelden autofa-
brikanten diverse schone autotechnologieën. 
Doordat de fabrikanten zich op verschil-
lende innovatietrajecten richtten, liepen 
hun belangen steeds verder uiteen6. Hierdoor 
richtten individuele autofabrikanten hun 
politieke strategie niet langer op verzet tegen 
het mandaat, maar op het omvormen van het 
mandaat op manieren die hun innovatiestra-
tegie ondersteunden. Hiermee probeerden 
zij een concurrentievoordeel te behalen op 
hun rivalen. Het verzet tegen het mandaat 
lieten de autofabrikanten over aan hun 
belangenverenigingen en lobbycoalities, die 
het standpunt van hun meest defensieve lid 
adopteerden6. 
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Inspelen op strategisch gedrag

De bevindingen leiden tot drie aanbeve-
lingen aan beleidsmakers om met verzet van 
de industrie tegen regelgeving om te gaan. 
Omdat coalities defensiever zijn dan hun 
leden, raden wij beleidsmakers allereerst aan 
zoveel mogelijk individuele bedrijven te raad-
plegen over hun beleid. Ten tweede moeten 
beleidsmakers, om de benodigde grensverleg-
gende innovaties te bevorderen, ervoor open-
staan verschillende technologische opties in 
hun beleidsinterventies op te nemen en deze 
een voorkeurspositie te verschaffen wanneer 
zij beter het maatschappelijk (op de lange 
termijn) belang behartigen. Door op deze 
manier open te staan voor nieuwe technolo-
gieën, faciliteren beleidsmakers technologi-
sche concurrentie en uiteenlopende belangen 
binnen de industrie, wat afbreuk doet aan 
verenigd verzet. Ten derde is het belangrijk 
om productiegerichte beleidsinterventies te 
combineren met beleid dat de vraag naar en 
infrastructuur voor schone autotechnolo-
gieën stimuleert.

Macht van institutionele logica’s

De interactie tussen producenten van groen 
gas – veelal boeren – en de netbeheerders is 
een andere interessante case, onderzocht door 
Magda Smink7. Het bestaande gasnetwerk 
kan gevoed worden met groen gas, maar in 
de praktijk zitten hier nog wel haken en ogen 
aan. Het bijmengen van groen gas in het 
aardgasnetwerk brengt twee totaal verschil-
lende sectoren voor het eerst bij elkaar, en de 
samenwerking verloopt niet vlekkeloos.
De moeizame samenwerking heeft te maken 
met de verschillende doelen die nagestreefd 
worden en de verschillende middelen om 
deze doelen te bereiken8. Deze doelen en 
middelen worden ook wel ‘institutionele 
logica’ genoemd. Waar boeren gericht zijn 
op efficiëntie en een pragmatische aanpak, 
streven netbeheerders naar een hoge mate 
van veiligheid in een zeer formele setting. De 
focus van netbeheerders op veiligheid leidt er 
bijvoorbeeld toe dat zij in eerste instantie van 
producenten verlangden dat het groene gas 
gesteriliseerd en gefilterd moest worden. Dit 
verhoogt de productiekosten, wat niet past 
bij de ‘efficiëntie-logica’ van de producenten. 
In tweede instantie toont onderzoek aan dat 
deze stappen mogelijk niet nodig zijn om de 
veiligheid te waarborgen.

Ook het verschil in besluitvorming leidt tot 
frictie: terwijl een boer vaak aan de keuken-
tafel en in samenspraak met zijn vrouw 
besluit, kan een netbeheerder pas besluiten 
na het raadplegen van technische, juridische 
en andere specialisten en het doorlopen van 
uitgebreide procedures. Een ander verschil is 
de schaalgrootte: netbeheerders zijn gewend 
met zeer grote hoeveelheden gas te werken 
en zijn dus niet ingesteld op relatief kleine 
hoeveelheden die de boer produceert. Die 
verschillen in logica verklaren mede waarom 
zo weinig groengasprojecten succesvol zijn, 
terwijl er een groot subsidiebedrag voor 
toegekend was.

De transitiewetenschap leert hieruit dat zelfs 
wanneer aan de technische, economische 
en beleidsmatige voorwaarden voor tech-
nologische innovatie is voldaan, er vertra-
ging kan ontstaan wanneer de partijen die 
moeten samenwerken een verschillende 
logica hebben. Omdat hun logica verweven 
is met onder andere beleid, infrastructuur en 
de manier waarop mensen de wereld zien, is 
die niet gemakkelijk te veranderen. Een goed 
voorbeeld van de macht die besloten ligt in 
structuur.

Rol voor bruggenbouwers 

Verschillende mensen blijken zich op te 
stellen als ‘bruggenbouwer’ tussen de 
verschillende vormen van logica. Zij brengen 
mensen samen, vertalen jargon, faciliteren 
samenwerking en bemiddelen wanneer dat 
nodig is. Een boer is bijvoorbeeld niet snel 
geneigd in zee te gaan met vertegenwoor-
digers van netbeheerders die in dure lease-
auto’s en maatpak op zijn erf verschijnen. 
De kloof tussen hun belevingswerelden is te 
groot. Een bruggenbouwer kan dienst doen 
als buffer door apart met de boer en de netbe-
heerder te praten en zo de boodschappen 
over te brengen. Op deze manier kunnen zij 
de ruimte tussen de verschillende logica’s 
deels overbruggen en samenwerkingspro-
jecten mogelijk maken. Deze bruggenbou-
wers, die vooral een faciliterende rol spelen, 
zijn belangrijk wanneer nieuwe technologie 
geïntegreerd moet worden in bestaande 
infrastructuur.
Een belangrijk advies aan de overheid op 
basis van deze casus is om beleid niet alleen 
te richten op de nieuwe technologie, maar 

ook op de bestaande actoren die de nieuwe 
technologie moeten integreren. Zulk passend 
beleid vereist een goed begrip van de insti-
tutionele logica van de relevante organi-
saties. Dit zou vooraf moeten gaan aan het 
toekennen van subsidies.

Creatieve kracht innovatie

Verder blijkt uit het onderzoek van Jesse 
Hoffman dat duurzame energie-initiatieven 
de veranderingsdynamiek binnen bestaande 
groepen en industrieën kunnen beïnvloeden. 
Innovaties kunnen weliswaar gehinderd 
worden door ingesleten ideeën en rolpa-
tronen die onduurzame ontwikkeling in 
stand houden, maar kunnen deze tegelijker-
tijd ook creatief helpen ombuigen. Dit laat 
zien dat de macht in innovatie grotendeels zit 
in het leren over wat wel en niet werkt in de 
praktijk, en over wat er moet veranderen om 
een transitie mogelijk te maken. De langeter-
mijnbijdrage van innovaties aan de kante-
ling van machtsrelaties werpt een nieuw 
licht op transities en het vermogen tot het 
leren voor duurzame ontwikkeling.

Waarde van ‘gefaalde’ innovaties

Hoe innovatieve initiatieven creatief 
‘inbreken’ in het bestaande blijkt uit drie 
onderzochte casussen: de energiesector 
in Denemarken, de havenindustrie in de 
Rijnmond en de Nederlandse glastuinbouw. 
De Deense casus laat zien hoe tijdens de 
jaren ’50 tot en met de jaren ’70, afwisselend 
stijgende energieprijzen, de opkomst van 
kernenergie en antikapitalistische bewe-
gingen inwerkten op de wijze waarop wind-
energieproductie werd vorm gegeven. Deze 
trends brachten windenergie tot wasdom en 
omgekeerd werd windenergie achtereenvol-
gens een middel in het aankaarten van stij-
gende energieprijzen, het protesteren tegen 
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kernenergie en het democratiseren van het 
Deens energiesysteem9. Op hun beurt laten 
de Nederlandse haven- en glastuinbouw-
casussen zien hoe energie-innovaties vorm 
kregen binnen de context van de verzakelij-
king van de politiek en de milieubeweging 
in de jaren 1990, verandering in financiële 
instituties en stijgende grondprijzen. In beide 
voorbeelden leerden gevestigde partijen zoals 
tuinders, overslagbedrijven, financiers en 
beleidsmakers dergelijke trends constructief 
te gebruiken in het verder brengen van hun 
werk. Door te experimenteren met nieuwe 
manieren van doen en denken ontstonden 
netwerken die het slagen van opvolgende 
(energie)innovaties mogelijk maakten.

Paradoxaal genoeg zijn in alle drie de 
casussen de onderzochte innovaties op een 
bepaald moment bestempeld als ‘gefaald’, 
ondanks hun grote bijdrage aan het leren 
over verandering binnen de afzonderlijke 
contexten. Zo kwam in de glastuinbouw in de 
jaren negentig het geslotenkasconcept op als 
een hoopgevende innovatie voor het terug-
dringen van het overmatige gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, aardgas en 
grondwater. De innovatieve praktijken rond 
het concept leidden tot nieuwe samenwer-
kingsvormen tussen ingenieurs, wetenschap-
pers en beleidsmakers en tot een herwonnen 
zelfvertrouwen tegenover maatschappelijke 
trends. Desondanks werd de gesloten kas 
rond het jaar 2008 breed beschouwd als een 
gefaald project. Technisch gezien leek het 
ontwerp niet haalbaar en werd het min of 
meer afgeschreven zonder erkenning voor de 
bijdrage aan de structurele herziening van 
de glastuinbouw10. Soortgelijke verhalen zijn 
te vertellen over de twee andere casussen en 
over talrijke andere ‘gefaalde’ innovaties in 
het Nederlands duurzaamheidsbeleid.
Deze bevindingen roepen beleidsmakers en 
andere betrokkenen op tot een hernieuwde 
waardering van innovatie binnen het streven 
naar duurzame ontwikkeling. Daarbij is het 
productief om onze aandacht meer te richten 
op creativiteit in het leren over de bestaande 
onduurzame problemen11. Juist het bezien van 
innovatie in de context van het identificeren 
en oplossen van onduurzame problemen 
levert een substantiële verdieping van ons 
begrip van innovatie in relatie tot machts-
dynamiek op. Zo kunnen innovaties door het 

depolitiseren van schadelijke praktijken juist 
onduurzame ontwikkeling versterken, zoals 
verschillende onderzoekers hebben laten zien 
voor biobrandstoffen12. Verder herwaardeert 
deze andere kijk enerzijds de rol van pioniers 
als ‘ongenode gasten’ die experimenteren 
met nieuwe vormen van produceren en 
vermarkten en anderzijds de rol van meer 
consoliderende partijen in het stapsgewijs 
ombuigen van bestaande praktijken. Zo’n 
opstelling is constructiever en bovendien 
milder over falen en mislukken en meer alert 
op het werk in het kneden van netwerken en 
vertrouwen op de achtergrond. Daarmee is 
een op creativiteit en op leren gericht beleid 
niet alleen duurzamer, maar ook ontwikkelt 
het ook meer democratische legitimiteit.

Ruimte geven

Onze onderzoeken laten elk op hun eigen 
manier zien hoe macht met verschillende 
gezichten tot uitdrukking komt in transitie-
processen én hoe de bijbehorende moeilijk-
heden kunnen worden opgelost. Gevestigde 

spelers verzetten zich vaak, zeker aan het 
begin; toch kunnen ze vatbaar zijn voor de 
idee dat innovatie ook voor hen interes-
sant is – als ze maar de ruimte krijgen en 
geholpen worden dat op hun eigen manier 
te doen. De veelal noodzakelijke samenwer-
king tussen spelers uit verschillende sectoren 
stuit gemakkelijk op macht in institutionele 
logica’s tussen die sectoren. Dat kan vervol-
gens taaie barrières opleveren, maar brug-
genbouwers blijken toch vaak in staat hier 
iets aan te doen. Zij verdienen daarom meer 
aandacht en ruggensteun voor het inpassen 
van innovaties in bestaande sectoren. 
Tenslotte blijken innovaties vaak te stuiten 
op macht in de vorm van ingesleten routines 
van denken en doen. Maar zelfs casussen die 
als faalgeval bekend staan blijken, juist door 
de ondervonden moeilijkheden, te inspi-
reren tot creatieve oplossingen die bij uitstek 
bijdragen aan het doorbreken van routines. 
Cruciaal is het scherp onderscheiden en stra-
tegisch benutten van de kansen op echte 
veranderingen.
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