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OnePlanet aan de kapstok van transitie 
 

 
 

Een transitie-aanpak wordt gekenmerkt door een aantal onderling samenhangende, maar toch 
onderscheiden elementen. We bespreken de belangrijkste hieronder kort, steeds in relatie tot 
OnePlanet als intern duurzaamheidsprogramma. De verschillende activiteiten zijn te zien als 
ingrediënten van een recept, waarvan de uiteindelijk smaak niet vast ligt, maar bepaald wordt door 
alle partijen in het proces. Veel tabasco of verse peper is een advies, maar geen must. 
Systeeminnovatie is best wel pittig… 

 
1. Systemen analyseren 

Om een systeem te veranderen moet men het natuurlijk eerst zeer goed kennen: wie of wat zijn de 
relevante actoren en structuren, stromen en logica’s, barrières en regels. En hoe hangen de 
verschillende actoren, belangen, drijfveren, … aan elkaar, welke onderlinge verbanden of 
onderliggende dynamiek bepalen hoe het systeem werkt? Controle loslaten en complexiteit 
omarmen zijn cruciale mentale omslagen voor deze activiteit.  
 
Kijk bijvoorbeeld naar het pilootproject ‘Paperless VITO’. Daarin wordt de mogelijkheid bekeken 
om met digitale kostennota’s te gaan werken. Niet enkel omwille van mogelijke papierbesparing, 
maar ook omwille van mogelijk kleinere administratieve belasting en hoger gebruiksgemak voor de 
VITO werknemer. Daarbij botsen we bijvoorbeeld op de Europese Commissie die, onder meer 
omdat ze wil vermijden dat onkosten meer dan een keer worden gedeclareerd, nog steeds fysieke 
bewijsstukken vraagt. Daar waar blijkbaar een ‘ruling’ met de fiscus om digitale kostennota’s te 
hanteren wel al zou kunnen. En zo krijgen we stap voor stap een beeld van het systeem rond de 
vraag naar papieren bewijsstukken, de belangen erachter, de drijfveren, partijen die voorop lopen, 
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anderen die achterhinkelen. Van daaruit kunnen we op zoek naar mogelijke oplossingsrichtingen. 
Apps die kunnen ingezet worden, onderhandelingen die ingezet kunnen worden, inspirerende 
voorbeelden die elders al tonen hoe het kan, enz. Daarnaast moeten we vat krijgen op de mogelijk 
besparing op kosten en milieu-impacten die dit zou meebrengen voor VITO en de kost die de 
invoering van een oplossing zou meebrengen, mogelijke neveneffecten die kunnen ontstaan, enz. 
Maar het raakt ook aan de manier waarop de financiële diensten georganiseerd zijn. Ook daar zit 
dus relevante kennis en ervaring, die ingezet kan worden om de uitdaging goed te begrijpen en tot 
oplossingen te komen die niet enkel duurzaam maar ook blijvend kunnen zijn.  
 
Er is dus steeds een evenwichtige mix van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zijn nodig om 
een systeem duidelijk in kaart te brengen en te begrijpen. En zo het risico te verkleinen dat 
oplossingen op weerstand botsen, of problemen verschuiven in plaats van ze op te lossen. 
 

2. Visie vormen 
Een verandertraject naar een meer duurzame samenleving of systeem wordt vooral geïnitieerd 
vanuit een aansprekende, concrete en gedurfde visie, gebaseerd op sterke en onmiskenbare 
basisprincipes. Een dergelijke pro-actieve en creatieve aanpak verandert ‘moeten veranderen’ naar 
‘willen veranderen’. Van platgetreden paden naar de weg tonen.  
Een goede visie vormen vraagt ook om creatieve durfdoeners, koplopers… mensen die visies 
kunnen uittekenen die voldoende concreet zijn en tegelijk voldoende ruimte laten voor een 
specifieke, persoonlijke invulling. 
 
Voor VITO is die visie en ambitie zoals gezegd heel duidelijk: tegen 2030 willen wij een 
klimaatpositieve organisatie zijn. Onze onderzoekers zijn beroepshalve dagelijks met duurzame 
technologiëen bezig. Er is dus een grote intrinsieke motivatie om die kennis ook in de eigen 
organisatie toe te passen. En door ze toe te passen, leren de onderzoekers op hun beurt weer meer 
over de toepasbaarheid en relevantie van hun onderzoek. Alle One Planet initiatieven worden dan 
ook steeds door de werknemers zelf getrokken. Zo gaat ook visievorming hand in hand met mede-
eigenaarschap. 
 

3. Paden uitstippelen 
Terugkijkend vanuit de visie kan men verschillende paden uitstippelen die men kan bewandelen. 
Daarvoor zet transitiedenken vaak ‘backcasting’-oefeningen in, die ‘oplossingscorridors’ aflijnen, 
ruimtes met onderling verbonden oplossingen en actoren, die het mogelijk maken een succesvol te 
voltooien. Met modellen en scenarios kan men transitiepaden onderbouwen, illustreren en waar 
nodig doorrekenen, iets wat op verschillende plekken in VITO al gangbare praktijk is voor externe 
klanten. 

 
Het One Planet core-team stelde op basis van de input van werknemers een programma op van 
enerzijds een aantal ‘quick win’ projecten die we reeds in 2017 kunnen realiseren, denk maar aan 
het verder verduurzamen van de dienstreizen of de mogelijkheid bieden om fietsen te leasen. 
Anderzijds zijn er een aantal meer strategische pilootprojecten gedefinieerd, zoals de evolutie naar 
een klimaatneutrale mobiliteit, circulair aankopen en een paperless organisatie.  

 
4. Experimenteren 

In transitie-experimenten probeert men radicale systeemverandering uit op een levensechte 
schaal, maar toch binnen een beschermde en ondersteunende omgeving. Een ideaal experiment 
toont aan dat radicale veranderingen mogelijk zijn en tevens welke de belangrijkste hinterpalen of 
noodzakelijke ondersteunenrs zijn. Geslaagde experimenten kunnen aanleiding geven tot een 
opschaling in zgn. niches. 
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VITO zorgt met One Planet voor een leren-door-te-doen omgeving waarin een uitdaging wordt 
aangegaan en waardoor de organisatie kan leren over gevolgen, kost en voordeel, haalbaarheid, 
samenwerking, management…  
 
Zo’n project maakt al snel duidelijk hoe en welke VITO expertise kan worden aangewend, maar de 
te maken keuzes liggen niet altijd voor de hand. Als onderzoeksinstelling zullen we onze keuzes 
steeds zo goed en ver mogelijk onderbouwen met feiten. Maar we volgen wel steeds het principe 
‘do or not do, there is no try’. Dingen worden uitgeprobeerd, ervaringen gecapteerd en zoveel 
mogelijk vertaald naar leerlessen. 
 

5. Opvolgen 
In de loop van een transitieproces is het goed om de vinger aan de pols te houden. Degelijke meet-
en opvolgingsinstrumenten dragen bij tot een goede inschatting van de richting en snelheid van 
ondernomen acties. Een goed opvolgingsinstrument is in de eerste plaats een management-tool: 
eerder dan exact te meten zet het aan tot gerichte en effectieve actie waar en wanneer nodig. 

 
Gezien het belang van een dergelijk instrument hebben we er bij VITO voor geopteerd om een 
projectgroep exclusief te laten werken op het ontwikkelen van een dashboard waarin we onze 
ambities zeer concreet maken en de huidge stand van zaken kunnen afzetten tegenover onze 
ambities. Het zal ons toelaten om de juiste beslissingen te nemen. 

 
6. Verankeren 

Werkelijke systeemverandering vindt maar plaats wanneer de verschillende aspecten van een 
transitietraject ingebed raken in de ‘mainstream’ activiteiten van de diverse actorenen structuren 
van het betreffende systeem, in dit geval onze organisatie.  
Alleen wanneer de leereffecten uit de diverse stappen worden (h)erkend en doematig worden 
gebruikt, kan een systeem effectief dichter bij een duurzame status komen. 

 
 

 


