
CLUB VAN WAGENINGEN

Op naar een eerlijke, inclusieve en 

democratisch bestuurbare

gedigitaliseerde energiemarkt

15 januari – voortgangsbijeenkomst



Start 1367 als herberg

1378 schenking van Willem, heer van Abcoude en Duurstede

Sint Bartholomeus Gasthuis   

Nu verzorgingshuis voor ouderen

en zaalverhuur



Waarom de Club 
van Wageningen?



Trajectories of the Earth System in the Anthropocene (Hothouse Earth Report) 4



5

Centraal

Analoog

Gedistribueerd

Digitaal
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A

B

Centraal

Analoog

Eerlijk, inclusief, democratisch 

bestuurbaar

Gedistribueerd

Digitaal

Oneerlijk, exclusief,

niet democratisch bestuurbaar



61 deelnemers, 7 stakeholdergroepen

2,5 dag, 26-28 juni 2018

Club van Wageningen

Resultaat: 6 actiegroepen en strategische planningsgroep

Resultaat: gedeelde visie en actieplannen



Wat hebben we 
bereikt?



• Notitie publieke waarden (draft) met stevig 

conceptueel kader

• Haalbaarheidsstudie IoE van start 

• Belang meenemen publieke waarden erkend door 

MMIP Systeemintegratie

Inhoudelijk
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Inhoudelijke 

waarden

Overzicht relevante publieke warden volgens Club van Wageningen.

Streef-

waarden

Te borgen 

waarden

Proces

waarden

Schoonheid ( ‘mensen willen het’) ,  

duurzaamheid, betaalbaarheid en 

beschikbaarheid.

Privacy, veil igheid, eerli jke 

machtsverhoudingen, controle over 

technologie en autonomie.

Betekenisvolle participatie, gezamenlijke 

agendavorming en verantwoordeli jkheid 

voor uitvoering (en toezicht).

Type waarde Invulling

Publieke waarden



• (Mix van) actiegroepen maakten drie/vier 
inhoudelijke cases om vandaag mee te werken 

• Secretaris aangesteld en aan het werk, 
‘Strategische Planning Groep’ uitgebreid, 2 x p.m. 
nieuwsbrief 

• Beter beeld van onze ‘theory of change’ – waar 
staan we voor en hoe creëren we impact? 

Procesmatig
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Wat is de Club van 
Wageningen?



Government Corporations Academia

Triple helix

13



Government Corporations Academia SME’s and
start-ups

NGO’s and
co-ops

Civi l ians

Triple helix Niche innovators
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90% lurkers 9% followers 1% creators
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Mensen die niet wachten tot anderen iets doen

Mensen die een zetje nodig hebben

Mensen die te druk zijn met andere dingen
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Specialist   Interdisciplinary   Multi stakeholder
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Triple helix Niche innovators

Government Corporations Academia SME’s and
start-ups

NGO’s and 
co-ops

Civi l ians
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Triple helix Niche innovators

Government Corporations Academia SME’s and
start-ups

NGO’s and 
co-ops

Civi l ians
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Transition Network (Verandernetwerken)

Government Corporations Academia SME’s and
start-ups

NGO’s and 
co-ops

Civi l ians
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Socio technical landscape

Government

Corporates

Knowledge inst i tut ions

SME’s  and start -ups

NGO’s  and co-ops

Cit izens

Regime: Fossil

Niche innovators

New dynamically stable 
dominant design

Transition theory

Regime: Clean
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Socio technical landscape

Government

Corporates

Knowledge inst i tut ions

SME’s  and start -ups

NGO’s  and co-ops

Cit izens

Regime: Fossil

Niche innovators

New dynamically stable 
dominant design

Leadership network

Regime: Clean
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Socio technical landscape

Government

Corporates

Knowledge inst i tut ions

SME’s  and start -ups

NGO’s  and co-ops

Cit izens

Regime: Fossil

Niche innovators

New dynamically stable 
dominant design

Pull

Regime: Clean

25



Socio technical landscape

Government

Corporates

Knowledge inst i tut ions

SME’s  and start -ups

NGO’s  and co-ops

Cit izens

Regime: Fossil

Niche innovators

New dynamically stable 
dominant design

Hoe werkt dat?

Regime: Clean

2. Disruptie

Netwerk (systeem) 
creëert  impact;  oude 

ver l iest  betekenis

3. Semi stabiel

Nieuwe model len ,  
waardeketens,  ro l len  

en  part i jen

1. Beweging

Verhaal  en  successen 
s laan  aan;  le iderschap 

ontwikke l t  pos i t ie  
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De Club van 
Wageningen is een 
verandernetwerk



Wat doen we 
vandaag?



Vraag van de dag

Hoe zorgen we voor onderbouwing van de 

urgentie en voortgang van onze initiatieven 

richting een eerlijke, inclusieve en 

democratisch bestuurbare gedigitaliseerde 

energiemarkt?
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Ochtend: Hoe zorgen we voor onderbouwing van de 

urgentie? We werken met concrete casuïstiek en vertalen 

deze door naar doem en droomscenario’s. 

Lunch: 13 uur 

Middag: Hoe zorgen we voor voortgang van onze 

initiatieven? We werken verder aan een actieagenda en 

zorgen dat we deze kunnen realiseren. 

Einde: 17 uur - borrel tot 18 uur 
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Michiel en Elien…


