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Een Transitie Huis voor Midden-Limburg 
 

Burgers en overheden staan nu en in de toekomst voor een aantal belangrijke, samenhangende 
veranderingen. De klimaatopgave, de energietransitie, het dringende streven naar een circulaire 
economie en het werken aan natuurherstel leiden samen met andere opgaven tot een grote opdracht. 
De transities zijn samen te vatten als een streven naar meer brede welvaart en gericht op meer 
duurzaamheid. Transities zijn niet louter opdracht of opgave, ze kunnen burgers en bedrijven in 
problemen brengen. Ze gaan gepaard met onzekerheid en vergen creativiteit, innovatie en 

doorzettingsvermogen bij het ondernemen. Daarop is een antwoord nodig. Het Transitie Huis (TH) 
is dat antwoord.  

Het TH is een Regionaal Kennis- en Expertise Centrum. Het TH is een spil en aanjager van transities.  

En geeft ook aandacht en zorg en voelt zich betrokken bij de mensen die erdoor geraakt worden.  

    

Het TH heeft een thuisbasis, heeft personeel in dienst of op detacheringsbasis, is een zelfstandige 
rechtspersoon die slagvaardig wil zijn, handelt zo nodig commercieel en kan netwerkverbindingen 

aangaan. De organisatie werkt vooral vraaggericht voor burgers en anderen. In het TH werken 

changemakers. Dat zijn mensen die kleur bekennen, richting geven en tempo maken.  

Het TH kan ook voor gemeenten werken, zoals het maken van een regionaal klimaatplan of een 
laadpalennota voor elektrische auto’s of bemiddelen bij een opdracht hierover. De mensen die 
onder de vlag van het TH werken, bedienen zich ook van ‘slimme’ werkmethoden die aansluiten 
op een vraag: van advies via de PC tot workshops. En het TH kan slimme oplossingen voor 

droogteproblemen ophalen in Duitsland of België of een alliantie smeden.     

 

Het TK staat ten dienste van een vitaal en welvarend Midden-Limburg (macro). Het is echter vooral 
gericht op het verbinden en verwerken van transities in de hoofden én harten van mensen en bedrijven 
(micro). Micro en macro zijn verbonden. Het TH is meer dan louter een loket.  

Het TH denkt mee met een ondernemer die het bedrijf meer richting duurzaamheid wil 
ontwikkelen, maar nog niet of niet precies weet hoe. Het TH denkt mee met een aspergeteler of 

een groep vakgenoten die een robot wil voor het steken van het ‘witte goud’. Met een groep 
fruittelers die in de fruitteelt van elkaar willen leren op het vlak van digitalisering en robotisering, 
verder wil innoveren richting meer duurzaamheid en ook meer wil weten over 
samenwerkingsmogelijkheden met regionale supermarkten. Met enkele ondernemers die van hun 

lege loodsen af willen, maar zich geen raad weten vanwege dreigende ondermijning.  

 

Het TH gaat naast de burgers staan en denkt mee, begeleidt, helpt, versnelt of remt zo nodig, 

faciliteert anderszins. Het centrum is bestemd voor in principe alle ondernemingen en burgers in de 
regio, alsmede gemeenten en non-profits. Het uiteindelijk doel is een meer weerbare regionale 
samenleving, meer duurzaamheid en meer brede welvaart. Als het kan ook een gelukkiger 
samenleving.  

 

Vier taken van het Transitie Huis. 1) Het TH is een (integraal gerichte) meedenker en -

ontwikkelaar op microniveau en gaat dus over bedrijfscontinuïteit en vernieuwing van bedrijven in 
verschillende sectoren van economische activiteit. 2) Het centrum is ook een documentatiecentrum 
voor informatie en andere data op het vlak van hydrologie, ecologie en al het overige wat relevant is 
in verband met transities gericht op duurzaamheid. Zo nodig laat het onderzoek doen. 3) Het TH is 
een bruggenbouwer. Het kan, met de kennis en ervaringen op microniveau, het nationaal en 
provinciaal beleid aanvullen, toespitsen en – in onderling overleg - bijstellen zodat het beleid niet 
alleen beter toepasbaar wordt, maar ook effectiever en mogelijk ook meer gedragen. 4) Het TH kan 

diensten voor gemeenten verrichten.  

 

Het TH heeft voordelen. 1) Transities realiseren, is iets van en met mensen. Het TH is er niet voor 
zichzelf, maar primair voor mensen. De cultuur van het TH straalt dat volledig uit. 2) Het TH is 
vraaggericht en werkt integraal. Maatwerk is inherent hieraan. 3) Laagdrempeligheid zit in de genen 
van het TH. 4) Het TH faciliteert, helpt, bemoedigt, begeleidt, jaagt aan, zorgt voor omslagpunten. 
Het TH bevordert leren met elkaar. 5) Het TH werkt aan de doegerichtheid van mensen. 6) Het Rijk 

heeft baat bij een TH. 7) Het werken van een TH genereert nieuwe vragen. Zo zal regionale planologie 
weer een impuls krijgt. 8) Het TH zal het overzicht bevorderen en daarmee zichtbaar maken waar zich 
hiaten bevinden in Research & Development in sectoren. Dat is vervolgens op te pakken. Een 
nevenopbrengst.    


