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Samenvatting 

Introductie 

Probleemintroductie  

Industrialisatie en snelle verstedelijking hebben geresulteerd in een aantal hardnekkige 

problemen  zoals  luchtvervuiling  en  klimaatverandering.  Het  oplossen  van  deze 

problemen verloopt traag, en de roep om duurzame ontwikkeling wordt steeds luider. 

Deze  roep  om  duurzame  ontwikkeling  in  verschillende  groepen  binnen  de 

samenleving heeft geresulteerd in vele initiatieven die duurzame ontwikkeling als doel 

hebben. Veel  van  deze  3P  (people,  planet  and  profit)  initiatieven  ‐  nieuwe,  innovatieve 

business initiatieven met een duuzaamheidsdoel doel – zijn echter vaak niet succesvol 

in het bereiken van hun doel.Dit kan worden verklaard door het feit dat, als gevolg van 

de  radicale  aard  van  3P  initiatieven,  managers  geen  gebruik  kunnen  maken  van 

bestaande  praktijken  en  strategieën  en  als  gevolg  daarvan  vaak werkzaam  zijn  op 

onbekend  terrein.  Managers  worden  dus  geconfronteerd  met  een  hoge  mate  van 

taakonzekerheid  bij  het  managen  van  3P  initiatieven.  Om  deze  taakonzekerheid  te 

verminderen,  heeft dit  proefschrift  als doel  bij  te dragen  aan  (1)  het  begrijpen  van  de 

processen  die  onderhevig  zijn  aan  het managen  van  niche‐experimenten  die  gericht  zijn  het 

bereiken  van  3P  ambities,  en  (2)  de  ontwikkeling  en  implementatie  van  een  raamwerk  en 

methodieken  om  de  functionele  taakonzekerheid  waarmee  managers  worden  geconfronteerd 

tijdens het managen van niche experimenten te verminderen.  

Theoretische achtergrond  

Binnen  duurzame  ontwikkeling  is  het  balanceren  van  kernwaarden  van  essentieel 

belang. 3P initiatieven zijn gericht op het balanceren en het maximaliseren van people 

(mensen), planet  (planeet/milieu)  en profit  (winst)  (3P) waarden. Dit betekent dat ze 

onder  andere  rekening  houden met mensenrechten  en  arbeidsomstandigheden,  het 

minimaliseren  van  de  uitstoot  van  schadelijke  gassen  en  het  overwegen  van 

dierenwelzijn,  en  dat  ze  economisch  rendabel  zijn.  Deze  3P  waarden  worden  niet 

noodzakelijkerwijs gedeeld door alle belanghebbenden en de invulling van de waarden 

kan  in  de  loop  van  de  tijd  veranderen, wat  het managen  van  een  3P  initiatief  nog 

uitdagender maakt. De afgelopen  jaren zijn diverse  innovatieprogramma’s geïnitieerd 

die  deze  Triple  P  initiatieven  ondersteunen  door  het  samenbrengen  van  relevante 

actoren  en  het  organiseren  van  leren  en  reflectie.  In  andere woorden,  ze  bieden  3P 

initiatieven een beschermde omgeving, een niche. Daarom worden 3P initiatieven in dit 

proefschrift niche  experimenten genoemd. Uiteindelijk  is het belangrijkste doel van een 
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3P  initiatief  om  door  te  ontwikkelen  tot  een  3P  bedrijf  –  een  economisch  gezonde 

onderneming die oog heeft voor mensen en het milieu. Dit proefschrift richt zich op de 

uitdagingen  die  managers  tegenkomen  tijdens  het  managen  3P  initiatieven,  in  dit 

proefschrift niche  experimenten genoemd, die als doel hebben het  tot  stand brengen 

van  3P  bedrijven.  Met  andere  woorden,  de  focus  van  dit  proefschrift  ligt  op  de 

uitdagingen met betrekking tot het managen van niche‐experimenten.  

Er is momenteel veel literatuur beschikbaar over het managen van niche‐experimenten, 

bijvoorbeeld op het gebied van  reflexief bestuur,  transitiemanagement  en  strategisch 

niche  management.  Reflexief  bestuur  en  transitiemanagement  richten  zich  echter 

voornamelijk op het veranderen van systemen vanuit een beleidsperspectief, en niet op 

het dag‐tot‐dag management van niche  experimenten dat  in dit proefschrift  centraal 

staat. Literatuur op het gebied van strategisch niche management bevatten wel  lessen 

hoe niche experimenten  te managen zodat ze  succesvol zijn  in het bereiken van hun 

Triple P doel. Aan de hand van de literatuur over strategisch niche management zijn in 

totaal  zes  aanbevelingen  geformuleerd  met  betrekking  tot  het  managen  van  niche 

experimenten:  1)  het  bij  elkaar  brengen  van  verschillende  kennisbronnen;  2)  het 

betrekken  van  verschillende  actor  groepen;  3)  het  betrekken  van  actoren  uit  het 

heersende  systeem;  4)  het  formuleren  van  een  visie  waarin  de  verschillende 

perspectieven van de  actoren worden meegenomen;  5) het organiseren  en  faciliteren 

van een leerproces; 6) het hanteren van een flexibele aanpak. Deze aanbevelingen zijn 

echter heel algemeen en  informatie over hoe deze aanbevelingen  toe  te passen  in de 

praktijk  wordt  nauwelijks  gegeven.  Daarom  veronderstel  ik  dat  managers  geen 

strategische taakonzekerheid ervaren – de keuzes van doelen en algemene aanpakken 

om deze doelen te realiseren‐  maar in plaats daarvan geconfronteerd worden met een 

hoge mate van functionele taakonzekerheid ‐ onzekerheid met betrekking tot de specifieke 

procedures om de algemene aanbevelingen uit de literatuur toe te passen in de praktijk. 

Op  basis  van  inzichten  uit  het  veld  van  strategie‐onderzoek,  waarin  staat  dat  een 

willekeurige combinatie van  instrumenten en sub‐strategieën  ineffectief  is en dus een 

samenhangend  geheel  gecreeerd  moet  worden,  stel  ik  voor  een  raamwerk  te 

ontwikkelen  voor  het  managen  van  niche‐experimenten.  Dit  raamwerk  integreert 

verschillende  activiteiten,  namelijk  het  betrekken  van  verschillende  actoren,  de  co‐

creatie  van  kennis,  het  ontwikkelen  van  een  gezamenlijke  visie,  en  de  afstemming 

tussen  het  niche‐experiment  en  het  heersende  systeem.  Daarbij  moeten  nieuwe 

instrumenten ontwikkeld worden om het raamwerk in de praktijk toe te passen en de 

functionele taakonzekerheid van managers verder te verminderen.  
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 Onderzoeksopzet 

Het  in  dit  proefschrift  beschreven  onderzoek  is  gebaseerd  op  de  volgende 

onderzoeksvraag:  

Welk raamwerk kan worden ontwikkeld om de samenhangende processen die relevant 

zijn  voor  het managen  van  niche  experimenten  te  begrijpen  en  te  ondersteunen,  en 

welke methodieken kunnen worden geïdentificeerd om de  functionele  taakonzekerheid 

die projectmanagers ervaren in het managen van niche experimenten met een 3P doel 

te verminderen? 

Om  de  centrale  onderzoeksvraag  verder  te  specificeren,  zijn  zes  onderzoeksvragen 

geformuleerd, verdeeld in drie delen:  

Deel  I  richt  zich  op  de  ontwikkeling  van  het  raamwerk  en  de  bijbehorende  set  van 

methodieken:  

1. Uit welke elementen moet een raamwerk bestaan om de functionele taak onzekerheid 

in het managen van niche‐experimenten met een 3P doel te verminderen?  

2.   Welke  hulpmiddelen  kunnen  worden  geïdentificeerd  om  de  toepassing  van  het 

raamwerk  in  de  praktijk  te  ondersteunen,  en  dus  ook  het  managen  van  niche‐

experimenten met een 3P doel?  

Deel 2 zoomt  in op een aantal specifieke aspecten die belangrijk zijn bij het managen 

van niche‐experimenten:  

3. Hoe kan het proces van het formuleren en vormgeven van een 3P doel, en haar rol in 

het managen van niche‐experimenten, worden begrepen? 

4.  Hoe  kan  de  uitwisseling  van  ervaringskennis  over  het  managen  van  niche‐

experimenten met vergelijkbare dynamiek ondersteund worden om de functionele taak 

onzekerheid te verminderen?  

5. Welke strategieën kunnen worden geïdentificeerd om te gaan met en het overwinnen 

van  spanningen  tussen monitoring  gericht  op  het  stimuleren  van  het  leren  binnen 

projecten om functionele taak onzekerheid te verminderen en het monitoren gericht op 

de verantwoordingseisen van financiers?  
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Deel  3  onderzoekt  in hoeverre het  ontwikkelde  raamwerk  en hulpmiddelen  kunnen 

worden toegepast op andere contexten:  

6.  In  hoeverre  kunnen  de  instrumenten,  ontwikkeld  en  geïmplementeerd  om 

functionele  taak  onzekerheid  in  het  bestuur  van  niche‐experimenten  gericht  op  de 

duurzame  ontwikkeling  van  de  landbouw  te  beperken, worden  toegepast  op  andere 

contexten?  

Om  de  onderzoeksvragen  te  beantwoorden  heb  ik  een  iteratieve,  conceptueel 

methodologische aanpak gehanteerd. Dit betekent dat de studie naar de processen die 

relevant  zijn  bij  het managen  van  niche‐experimenten  en  de  ontwikkeling  van  het 

raamwerk en de methodieken om het raamwerk effectief  toe  te passen  in de praktijk, 

gelijktijdig  plaatsvond.  Dit  onderzoek  kan  dus  beschouwd  worden  als 

ontwerponderzoek waarin het ontwikkelen van interventies en het identificeren van de 

onderliggende  processen  tegelijktijd  gebeurd.  Deze  iteratieve  aanpak  van  het 

onderzoek maakt het mogelijk om praktijkervaringen te gebruiken voor het verbeteren 

van het raamwerk en de ontwikkeling van een set met effectieve methodieken. 

Het praktijk deel van dit onderzoek (de monitoring van niche‐experimenten) omvatte 

de  reflexieve  monitoring  in  actie  (RMA)  van  verschillende  niche‐experimenten, 

voornamelijk op het gebied van duurzame landbouw. Het monitoren gaf inzicht in de 

processen  die  relevant  zijn  bij  het managen  van  niche‐experimenten,  en  verschafte 

tegelijkertijd de mogelijkheid om  te experimenten met  interventies om de  functionele 

taakonzekerheid  van managers  te  verminderen. De  RMA monitoring  van  de  niche‐

experimenten  werd  uitgevoerd  door  een  team  van  monitors  waar  ik  deel  van 

uitmaakte, allen werkzaam bij het Athena Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam. De 

onderzoeksactiviteiten  gerelateerd  aan  de  ontwikkeling  van  het  raamwerk  en  de 

methodieken,  is  gebaseerd  op  de  inzichten  en  ervaringen  opgedaan  tijdens  de 

monitoring van de niche‐experimenten. De observaties gedaan  tijdens de monitoring 

van  niche‐experimenten,  aangevuld  met  inzichten  uit  de  literatuur,  en  het 

experimenteren met verschillende instrumenten heeft geresulteerd in een raamwerk en 

set  met  methodieken  die  tijdens  dit  onderzoek  verder  zijn  ontwikkeld.    De 

dataverzameling  tijdens  het  onderzoek  bestond  uit  deskstudie,  semi‐gestructureerde 

interviews, groepssessies, participerende observatie, en ontwerpsessies.  
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Resultaten 

Deel I  

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op welke elementen een raamwerk voor het managen van 

niche‐experimenten  moet  bevatten  en  welke  methodieken  de  toepassing  van  het 

raamwerk  in de praktijk  ondersteunen. Voortbouwend  op  literatuur,  interviews met 

managers  over  de  uitdagingen  die  ze  tegenkomen  bij  het  managen  van  niche‐

experimenten, en de praktische ervaringen die zijn opgedaan tijdens de monitoring van 

niche‐experimenten,  is  het  ‘Aanpassingsvermogen  raamwerk  voor  het managen  van 

niche‐experimenten’ ontwikkeld. Dit raamwerk is gebaseerd op de veronderstelling dat 

een niche experiment zich moet aanpassen aan nieuwe  inzichten en veranderingen  in 

de  omgeving  om  het  3P  doel  te  bereiken.  Een  niche  experiment  heeft  een  hoog 

aanpassingsvermogen  wanneer  verschillende  actoren  worden  betrokken,  nieuwe 

kennis wordt ontwikkeld met betrekking  tot de  inhoud van het niche‐experiment en 

het managen van niche experimenten, terwijl een flexibele aanpak wordt toegepast dat 

open  staat  voor  aanpassingen.  Om managers  te  ondersteunen  het  raamwerk  in  de 

praktijk  toe  te  passen,  zijn  deze  voorwaarden  geoperationaliseerd  in  verschillende 

strategieën,  en  om managers  te  ondersteunen  in de uitvoering  van  de  verschillende 

strategieën  worden  er  zes  methodieken  geintroduceerd  ‐  de  Actoranalyse, 

Causaalanalyse, Dynamische  Leeragenda,  TransLearning,  Tijdlijn workshop  en  Eye‐

opener workshop. 

Deel II  

Hoofdstukken  3,  4  en  5  zoomen  in  op  specifieke  aspecten die  relevant  zijn voor het 

managen  van  niche‐experimenten.  Hoofdstuk  3  beschrijft  het  proces  van  het 

formuleren van het 3P doel van een nieuw business model in de landbouw ‐ MijnBoer 

(MyFarmer). MijnBoer werd opgericht om verschillende trends  in de agrarische keten 

te  keren,  zoals  de  zoals  de  afnemende  verscheidenheid  aan  verse  producten;  de 

dominantie  van  de  detailhandel;  de  focus  op  prijs  en  de  daaraan  gerelateerde 

inwisselbaarheid van de boeren. Om deze trends tegen te gaan, had MijnBoer als doel 

het verkorten van de agrarische keten door  te  investeren  in  lange  termijn relaties met 

boeren. Om  inzicht  te krijgen  in de dynamiek van het  formuleren en vormgeven van 

een 3P doel,  de 3P‐waardepropositie ‐ het verbinden van de toegevoegde waarde van 

een  bedrijf  op het  gebied  van people, planet  en profit  –  zijn  een document  analyse, 

semi‐gestructureerde  interviews  en  groepsessies  uitgevoerd.  Dit  resulteerde  in  een 

tijdslijn waarin de 3P‐waardeproposities op verschillende momenten in de tijd werden 
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weergegeven.  Het  vergelijken  van  de  3P‐waardeproposities  op  verschillende 

momenten  in de  tijd  laat zien dat zelfs binnen een relatief kleine en homogene groep 

actoren, de 3P‐waardepropositie in de loop van de tijd veranderd. Meestal gebeurt dit 

onopgemerkt, terwijl het monitoren en het in kaart brengen van veranderingen van de 

3P‐waardepropositie  de  mogelijkheid  biedt  om  gezamenlijk  na  te  denken  over  de 

kernwaarden  van  het  bedrijf  en  de  perspectieven  van  de  verschillende  actoren  die 

betrokken zijn in een vroeg stadium op elkaar af te stemmen.Een overzicht van hoe de 

waardepropositie  in de  loop van de  tijd evolueert maakt het bovendien mogelijk om 

gezamenlijk te reflecteren op keuzes die gemaakt zijn, om kennishiaten te identificeren 

en om het proces van planning en uitvoering van projectactiviteiten om het 3P doel te 

versnellen.  

In  Hoofdstuk  4  ligt  de  nadruk  op  de  uitwisseling  van  ervaringskennis  over  het 

managen  van  niche‐experimenten  via  een  web‐based  systeem  dat  filmfragmenten 

archiveert waarin actoren die betrokken zijn bij niche‐experimenten vertellen over hun 

(leer)  ervaringen  – TransLearning.   Het TransLearning  systeem  is  ontwikkeld  in het 

kader van TransForum  ‐ een  innovatieprogramma gefinancierd door de Nederlandse 

overheid waarin de focus  lag op de ontwikkeling van een meer duurzame  landbouw. 

Op  basis  van  literatuur  over  vicarious  (plaatsvervangend)  leren  en  verschillende 

multimedia‐en leertheorieën, zijn vier voorwaarden en drie ontwerpprincipes voor het 

ontwerp  en  de  functionaliteit  van  het  TransLearning  systeem  geformuleerd  en 

geïmplementeerd.  Om  te  evalueren  in  hoeverre  en  hoe  TransLearning 

(plaatsvervangend)  leren  faciliteert,  zijn  er  individuele  interviews  en  groepssessies 

uitgevoerd.  De  resultaten  van  de  interviews  en  groepssessies  laten  zien  dat 

TransLearning  op  verschillende manieren  individueel  leren  ondersteunt,  evenals  het 

leren binnen en  tussen projecten. Hoewel TransLearning nog een aantal beperkingen 

kent,  laten  de  resultaten  zien  dat  de  authenticiteit  van  de  leerervaringen  en  het 

weergeven van life‐like features, (plaatsvervangend) leren ondersteunt. Deze resultaten 

suggereren  dat  TransLearning  een  nuttig  instrument  is  om  ervaringskennis  uit  te 

wisselen met als doel de functionele taakonzekerheid van managers te verminderen.  

Hoofdstuk 5 richt zich op het afstemmen van niche‐experimenten met de financier van 

het experiment, en meer specifiek op het verkennen van de spanningen tussen de meer 

verantwoording  georiënteerde  behoeften  van  financiers  en  de  leerbehoeften  van  de 

managers van niche‐experimenten. Hoewel verantwoording, gericht op de effectiviteit 

en efficiëntie van een programma, en het  leren binnen een programma, beide gezien 

worden als belangrijke motieven van het  evalueren van  een programma  (of project), 

worden  ze  vaak  gezien  als  onverenigbaar. Om  inzicht  te  krijgen  in  de  spanningen 

tussen evaluatie op basis van effectiviteit en efficiëntie enerzijds en evaluatie om leren 

te  faciliteren anderzijds, zijn de behoeften en eisen van  financiers en projectmanagers 
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ten aanzien van de evaluatie van niche‐experimenten, geëxpliciteerd door middel van 

interviews, met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat zowel  financiers en 

projectmanagers  omhoog  gerichte  verantwoording,  in  termen  van  effectiviteit  en 

efficiëntie van het programma, en de interne verantwoording belangrijk vinden. Waar 

de  financiers  zich  echter  richten  op  interne  verantwoording  op  regime  niveau,  het 

aanpassen  van  beleidsprogrammaʹs,  ligt  de  focus  van  project  managers  op  interne 

verantwoording  op  niche  niveau  (om  het  project  tijdig  aan  te  kunnen  passen). 

Gebaseerd op deze bevindingen,  is een nieuw verantwoording raamwerk voor niche‐

experimenten  ontwikkeld,  waarbij  onderscheid  wordt  gemaakt  tussen  horizontale 

verantwoording, interne verantwoording op regime niveau en interne verantwoording 

op niche niveau.Om deze verschillende typen verantwoording op elkaar af te stemmen 

zijn dynamische vaardigheden nodig  ‐ vaardigheden die nodig  zijn  om  te  gaan met 

dynamische  en  onvoorspelbare  situaties.  Uit  de  interviews  zijn  twee  alignment 

strategieën geïdentificeerd die door managers kunnen worden  ingezet om  te voldoen 

aan de behoeften   en eisen van de financiers, maar met behoud van de flexibiliteit die 

nodig  is  om  niche‐experimenten  te  managen:  het  betrekken  van  mensen  die  de 

verschillende werelden kunnen overbruggen en het formuleren van objecten die door 

verschillende actoren als waardevol worden gezien.  

Deel III  

In hoofdstuk  6 wordt de generaliseerbaarheid van de  resultaten onderzocht, door  te 

bepalen of en hoe het de in dit proefschrift voorgestelde raamwerk en gerelateerde set 

van  methodieken  ook  relevant  zijn  in  andere  contexten.  Hiertoe  is  één  van  de 

methodieken, de Dynamische LeerAgenda (DLA), toegepast in een andere context van 

duurzaamheid – het Thematische LeerProgramma (TLP) ten aanzien van de integratie 

van  personen  met  een  handicap  in  ontwikkelingssamenwerking.  De  DLA  is  een 

participatieve tool die gebaseerd is op principes van vicarious (plaatsvervangend) leren 

en emergentie. De tool is gericht op het ondersteunen van leren in een verandertraject 

door middel van het expliciteren van de uitdagingen die managers  tegengekomen en 

het sturing geven aan het oplossen van deze uitdagingen. Door middel van een actie‐

onderzoek is het implementatieprocess geanalyseerd en bestudeerd.   Hieruit blijkt dat 

binnen  de  TLP  de DLA  een  nuttig  instrument was  voor  de  integratie  van  leren  en 

reflectie  in het maatschappelijke veranderingsproces. De DLA maakte de uitdagingen 

expliciet  door  middel  van  dialoog  en  reflectie.  Meer  specifiek,  de  DLA  heeft 

projectleiders  en  deelnemers  geholpen  om  uitdagingen  te  identificeren  en  te 

herformuleren  als  leervragen.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  dus  dat  de  DLA,  hoewel 

ontwikkeld in een andere duurzaamheidscontext, namelijk de duurzame ontwikkeling 
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van  de  agrarische  sector,  ook  effectief  kan  worden  toegepast  op  de  context  van 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

Conclusies  

Hoofdstuk  7  synthetiseert  de  resultaten  van  dit  onderzoek  en  trekt  conclusies met 

betrekking  tot welk  raamwerk  kan worden  ontwikkeld om de processen die  relevant zijn 

voor  het  managen  van  niche‐experimenten  te  begrijpen  en  ondersteunen,  en  welke 

methodieken  kunnen  worden  geïdentificeerd  om  de  functionele  taakonzekerheid  die 

managers  ervaren  tijdens  het managen  van  niche‐experimenten met  een  3P  doel  te 

verminderen. De resultaten van dit onderzoek  tonen aan dat de  taakonzekerheid van 

managers wordt verminderd door het toepassen van het aanpassingsvermogen raamwerk 

voor het managen van niche‐experimenten. Volgens dit raamwerk  is de belangrijkste taak 

van managers het verhogen van het adaptief vermogen van een niche‐experiment ‐ het 

in  evenwicht  houden  van  de  focus  op  het  3P doel  en  het  tegelijkertijd  omgaan met 

nieuwe uitdagingen en een veranderende omgeving. 

Het  raamwerk  integreert  drie  essentiële  elementen  voor  het  managen  van  niche‐

experimenten.  Ten  eerste  stelt  zij  dat  een  niche‐experiment  niet  kan  worden 

gemanaged  zonder  3P  doel,  aangezien  een  helder  doel  essentieel  is  om  richting  te 

houden en helpt bij het maken van keuzes om het doel te bereiken. Het formuleren van 

een  doel,  of  in  andere woorden,  een  3P‐waardepropositie,  is  niet  eenvoudig, maar 

vereist  een  proces  van  herdefiniëring  en  specificering.  Ten  tweede  is  het  raamwerk 

gebaseerd op emergent ontwerp, wat betekent dat het managen van niche‐experimenten 

een  aanpak  vereist waarin  het  doel,  de  genomen  besluiten  en  geplande  activiteiten 

gepland  evolueren  en  steeds  concreter worden  in  loop  van  de  tijd.  Ten  derde,  het 

raamwerk  omvat  een  set  van  strategieën  ten  aanzien  van  de  drie  centrale  concepten: 

diversiteit, kennisontwikkeling en afstemming. Deze strategieën ondersteunen managers bij 

het bepalen van de volgende stappen ‐ de activiteiten die nodig zijn om het 3P doel te 

bereiken.  De  drie  centrale  concepten  helpen  managers  zich  te  richten  op  het 

beantwoorden  van  de  volgende  vragen: Welke  actoren moeten worden  betrokken? 

Welke kennis is nodig om de route naar het 3P doel te bepalen? Hoe kunnen de visies 

en waarden  van de  verschillende  actoren  op  elkaar worden  afgestemd‐ hoe  kan het 

niche‐experiment met het regime afgestemd worden?  

Naast  het  raamwerk  zijn  er  verschillende  methodieken  geïdentificeerd  die  de 

praktische  toepassing  van  het  raamwerk  ondersteunen:  de  Actoranalyse, 

Causaalanalyse,  de  DLA,  TransLearning,  de  tijdlijnworkshop,  de  eye‐opener 

workshop. Deze methodieken kunnen gezien worden als  routines,  regels die  richting 
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geven aan gedrag, actieperspectieven biedt die steeds terugkomen in de tijd en gedeeld 

zijn  door  verschillende  actoren.  Deze  routines  dragen  bij  aan  de  ontwikkeling  van 

dyanmische vaardigheden die nodig zijn om te gaan met een veranderende omgeving. 

Elke  routine  heeft  zijn  eigen  focus  en  draagt  op  zijn  eigen manier  bij  aan  de  drie 

dimensies en het emergent design principe.  

De  lessen die  tijdens dit onderzoek verworven zijn  ten aanzien van het managen van 

niche‐experimenten  leveren een bijdrage aan diverse onderzoeksgebieden, waaronder 

strategisch  niche  management,  transitiemanagement,  transdisciplinair  onderzoek, 

responsief onderzoek en  innovatie en monitoring en evaluatie. Het uitgangspunt van 

dit proefschrift was echter de functionele taakonzekerheid waar managers in de praktijk 

mee  geconfronteerd  worden,  te  verminderen.  Ik  hoop  dat  het  in  dit  proefschrift 

voorgestelde raamwerk en de set van methodieken de taakonzekerheid van managers 

verminderd  en  handelingsperspectieven  biedt  om  te  gaan  met  de  uitdagingen  en 

kansen die zich voordoen tijdens het managen van niche‐experimenten. 
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