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Evolutionaire modellering van transities naar duurzame ontwikkeling 

 

In dit proefschrift is onderzocht hoe evolutionaire economie kan bijdragen aan het modelleren 

van de micromechanismen die ten grondslag liggen aan de transitie van de huidige naar een 

duurzame economie. In het algemeen kan een transitie worden gedefinieerd als een 

geleidelijk, continu proces van maatschappelijke veranderingen waarin de maatschappij (of 

een complex subsysteem daarvan) structureel verandert van aard. Transities zijn dus 

fundamentele veranderingen in het systeem. Formele modellering kan een bijdrage leveren 

aan het verbeteren van inzicht in de interactie tussen verschillende transitiemechanismen die 

anders lastig intuïtief te begrijpen zouden zijn. Zij maken het mogelijk om de effecten van 

beleidsinterventies in complexe systemen te verkennen. Bestaande transitiemodellen richten 

zich veelal op sociale fenomenen en behandelen zelden economische mechanismen of doen 

dit zeer oppervlakkig. Daarentegen houden “mainstream” (neoklassieke) economische 

modellen van technologische verandering geen rekening met sociale interacties en de 

veranderende heterogeniteit van gebruikers en hun perspectieven – ook al beïnvloeden deze 

de richting van innovaties en patronen van sociaal-technologische ontwikkeling. 

Evolutionaire economie biedt een aanpak die verder gaat dan de bestaande economie -  met 

name hanteert ze realistischere aannames met betrekking tot het gedrag en de dynamische 

heterogeniteit van consumenten, bedrijven en beleggers. Een dergelijke benadering kan de 

huidige transitiemodellen aanvullen door ze te voorzien van een beter zicht op relevante 

economische processen. In dit proefschrift zijn meerdere formele evolutionaire modellen van 

transities ontwikkeld. Deze hadden tot doel het blootleggen van de kerneigenschappen van 

transities van sociaal-economische systemen, zoals insluiting, padafhankelijkheid, co-

evolutie, groepselectie en recombinante innovatie.  

 


