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1. Inleiding   

Maarten Hajer en Megan Davies  tijdens een rondetafelgesprek 

met het ReSET onderzoeksteam bij de Universiteit Utrecht (2022)
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Dit is een eenmalig ‘halfjaarverslag’: vanaf 2023 zullen we steeds per kalenderjaar rapporteren in 
plaats van de tot nu toe afgesproken rapportage over de academische jaren (juli t/m juni).  

De laatste zes maanden van 2022 hebben sterk in het teken gestaan van ons jaarthema ‘The clash 
of transitions’. Daarbij hebben we veel aandacht besteed aan de sterk opkomende zorg over de 
rechtvaardigheidsdimensie van de transities. Deze dimensie werkt door in de stikstofdiscussie, de 
toekomstige indeling van de ruimte en zeker ook de energietransitie. In de komende periode zullen 
nog een aantal producten worden afgeleverd die voortkomen uit dit jaarthema.

Terugkijkend valt verder op hoeveel we hebben gewerkt aan wat wij de ‘dramaturgie van verandering’ 
noemen. Zijn er bepaalde routines die in de weg staan bij het effectief aangaan van transities? Hoe 
zouden we kunnen komen tot nieuwe vormen van samenwerking? We zijn blij dat we met Tim Stacey 
en Josie Chambers twee nieuwe denkers hebben binnengehaald die hier mee aan de gang zijn 
gegaan. 

De internationale erkenning voor het werk van de Urban Futures Studio kwam naar voren door 
uitnodigingen van Harvard University en de Universiteit van Heidelberg om een bijdrage te leveren 
aan symposia op het gebied van Futuring.  

We hebben wel gemerkt hoeveel Covid de facto van iedereen heeft gevraagd. Ook het contact met 
beleidsmakers heeft daaronder geleden. Nu Covid naar de achtergrond gedrongen is, hopen we ook 
in onze uitwisseling met beleid nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. 

 

Maarten Hajer 

Directeur van de Urban Futures Studio
Faculteitshoogleraar Urban Futures (Universiteit Utrecht)
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2. Samenwerkingen, initiatieven  
 en events 

Publiek tijdens de lancering van de Academy of Hope

 in voormalig gevangenis De Lik, Utrecht (2022)
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Samenwerking met de ministeries 

De UFS stelt zich ten doel om met creatieve, wetenschappelijk geïnspireerde en geborgde 
experimenten en methodieken, een rechtvaardige en duurzame toekomst dichterbij te brengen. 
Daarbij is de beleidsagenda inspirerend. De UFS is afhankelijk van goede communicatie om, 
luisterend naar de strategische dilemma’s bij beleid, te bedenken welke analyses, studies of 
interventies het meest waardevol kunnen zijn. Een aantal keer per jaar komen collega’s van de UFS 
en contactpersonen van de beide ministeries samen om de voortgang van de samenwerking te 
bespreken, elkaar op de hoogte te houden van veranderingen, plannen te maken voor nieuwe 
projecten en bijeenkomsten. Eind mei bezochten de contactpersonen en directeuren van ASA (IenW) 
en KIEM (BZK) het kantoor van de UFS voor een informele bijeenkomst, waarbij we bespraken waar 
kansen liggen voor een effectieve en impactvolle samenwerking in de komende jaren, en welke 
inhoudelijke vraagstukken prioriteit hebben.  

In september vond weer het Springtij Forum op Terschelling plaats, waar Peter Pelzer namens 
de UFS ‘loods’ was van een reeks bijeenkomsten. Net als voorgaande jaren nemen verschillende 
beleidsmakers van BZK en IenW bovendien deel aan onze Mixed Classroom van 2022-2023, die dit 
jaar draaide om het thema ‘Rural Utopias’. Een uitgebreide uitwerking door de UFS van een Futuring 
exercitie op het thema ‘Circulair Futures’, op verzoek van IenW en bedoeld voor UNEP, werd na 
aanvankelijk enthousiasme helaas op het laatste moment vanwege financiële beperkingen niet in 
het programma van het International Resource Panel opgenomen. Daarnaast is geregeld contact 
in de context van de hieronder genoemde projecten. 

Pathways to Sustainability

De UFS werkt nauw samen met het universiteitsbrede strategisch thema ‘Pathways to Sustainability’ 
(PtS), waar Maarten Hajer sinds 2016 als wetenschappelijk directeur optreedt. Dit biedt de mogelijk-
heid om het specialisme van ‘futuring’ te koppelen aan de inhoudelijke kennis van vele onderzoeks-
groepen. In het afgelopen jaar zijn negen communities geformeerd die vele kansen bieden voor 
samenwerking met de ministeries van IenW en BZK.  

Een volledige lijst van de thematische gemeenschappen vind je hier: 
www.uu.nl/en/research/sustainability 

Een goede gelegenheid om de vernieuwende werkwijze van Pathways to Sustainability te leren 
kennen is de grote conferentie die PtS op 4 april in Tivoli Vredenburg organiseert. 
Registreer gratis via: https://www.uu.nl/en/research/sustainability/events/conference-2023

Online lancering documentaire ‘Nieuwe Aansluitingen’

Bospolder-Tussendijken in Rotterdam is een van de eerste wijken in Nederland die ‘aardgasvrij’ 
wordt gemaakt. Hoe ‘landt’ de energietransitie in deze wijk en wat betekent dit voor bewoners? 
Om dit te onderzoeken, maakte de Urban Futures Studio en Zouka de korte documentaire Nieuwe 
Aansluitingen. Op maandag 17 oktober is de documentaire online gelanceerd en voor iedereen 
beschikbaar gemaakt. Bekijk de documentaire hier: https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-stu-
dio/initiatives/rethinking-citizen-engagement/nieuwe-aansluitingen

De documentaire is onderdeel van het promotieonderzoek van Irene Bronsvoort (zie https://www.
uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement ). De Urban Futures 
Studio maakte de documentaire in 2021 in samenwerking met creatief bureau Zouka en met 
ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de documentaire 
volgen we beleidsmakers, lokale initiatiefnemers en bewoners die betrokken zijn bij de energietransi-

http://www.uu.nl/en/research/sustainability 
https://www.uu.nl/en/research/sustainability/events/conference-2023
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement/nieuwe-
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement/nieuwe-
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement
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tie in de wijk Bospolder-Tussendijken. De beelden geven een inkijk in de dagelijkse inspanningen van 
lokale initiatieven rond het betrekken van bewoners bij de energietransitie, en de impact van de 
energietransitie op de wijk en haar bewoners. Sinds de premièrebijeenkomst in september 2021 
hebben we de documentaire op verschillende plekken vertoond en als gespreksstarter ingezet. Op 
maandag 17 oktober is Nieuwe Aansluitingen online gelanceerd, tijdens het Energieplein BoTu, een 
evenement in Bospolder-Tussendijken voor bewoners, georganiseerd door lokale partijen.   

Samenwerking met de Jan van Eyck Academie 

Inmiddels is de behoefte aan een betere verbeelding breed gehoord. Terwijl we theoretisch verder 
denken wat dit precies is en hoe die verbeelding wordt gestructureerd via kaarten, nota’s en 
beleidsvisies, zijn wij dit jaar een samenwerking aangegaan met de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Dit is een Rijksacademie voor de Kunsten waar ieder jaar kunstenaars van over de hele 
wereld voor 11 maanden in residentie komen om aan een project te werken en afsluitend een 
tentoonstelling organiseren. De klimaatcrisis is een centraal thema in dit programma en er wordt 
op verschillende manieren samengewerkt met wetenschappers.  

Ieder jaar organiseert de Jan van Eyck Academie de bijeenkomst Urgency Intensive waar kunstenaars 
en wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over de rol van kunst en wetenschap in de 
klimaatcrisis. Vanwege deze gedeelde interesse is een samenwerking gestart, in eerste instantie in 
de vorm van twee artist recidencies met Julien Thomas en Ekaterina Volkova. Thomas en Volkova 
werkten samen met UFS-promovendus Lisette van Beek aan het project Imagining Low-carbon 
Futures. Vanwege het succesvolle verloop van dit project zijn zij in November 2022 gestart met het 
residentieprogramma van Jan van Eyck. In samenwerking met de UFS zullen Thomas en Volkova in 
verschillende vormen kunstenaars en wetenschappers bijeenbrengen rondom de klimaatcrisis.

Springtij Forum 2022 

Ook dit jaar heeft de UFS weer verschillende sessies georganiseerd op het Springtij Forum, een 
driedaags festival over duurzaamheid op Terschelling. Juist daar lukt het goed om de aandacht te 
vestigen op het effect van dramaturgie bij beleidsprocessen. Door sessies anders te organiseren 
ontstaat een bewustzijn van hoe, ook in de dagelijkse beleidspraktijk, de context waarin het beleid 
maken plaatsvindt, van invloed is. 

Een sessie ging over de rol van modellen in beleid en was gebaseerd op het artist-in-residence 
project Imagining Low-carbon Futures. Via een visuele dialoog gingen kunstenaars en een klimaat-
wetenschapper met elkaar in gesprek over de rol van kunst in de klimaatcrisis en mogelijke 
interacties tussen kunst en wetenschap. Dit werd goed ontvangen en vormde een innovatie van 
het wetenschapsprogramma.  

Visuele dialoog met PhD onderzoeker Lisette van Beek en 

kunstenaarsduo ‘Perception Design Studio’ tijdens Springtij 

Forum 2022
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In een ‘Requiem voor de jaren twintig’ (ontwikkeld door Peter Pelzer) stonden we stil bij het feit dat 
beleid altijd proactief bezig is met nieuwe toekomsten maar nooit de tijd neemt om afscheid te 
nemen. Wat zou er gebeuren als we dat wel deden? Met o.a. Donné Slangen (LNV), Cecile Kluitmans 
(Arcadis), Gijs van den Boomen (Kuijper Compagnons), Jannemarie de Jonge (CRa) en Maarten Hajer.  

Inmiddels is het format al drie keer opgevraagd voor hergebruik, waaronder voor Arcadis en het 
komende nationale bodemcongres. Een jaar eerder gebeurde dat met onze dramaturgie voor een 
reflectie op lange en korte termijn in de ‘Zompige Paden wandeling’. Kennelijk sluit dit type innovatie 
dus aan op een behoefte om te experimenteren en zo nieuwe inzichten te krijgen. 

Andere sessies gingen over Bevrijdende Beslissingen in de ruimtelijke ordening en het Museum van 
de ruimtelijke 
toekomst. 

Start Coalitie van Hoop 

Op 6 juli trad ons nieuwe project ‘Academy of Hope’ voor het eerst in de openbaarheid met een 
evenement over het goede leven in een post-fossiele toekomst. Hier kwamen zo’n 50 beleidsmakers, 
studenten, academici, en diverse andere actoren uit de samenleving samen. Momenteel wordt 
gebouwd aan verschillende vormen om het samenlevingsbrede gesprek over deze thematiek verder 
vorm te geven. Als onderdeel hiervan is een groep van 15 mensen, waarvan de helft master 
studenten, en de andere helft professionals, op 18 november een intensieve zoektocht gestart waarin 
zij vanuit persoonlijke ervaringen en verhalen verkennen welke principes leidend zouden kunnen zijn 
in het hernieuwd vormgeven aan ‘het goede leven’. Parallel aan deze activiteiten bouwen wij aan een 
netwerk en plannen wij een groter event in het voorjaar van 2023.

‘Good Living 2050’ contest 

In november werd de ontwerpwedstrijd ‘Good Living 2050’ uitgeschreven met als doel inspirerende en 
concrete beelden van ‘duurzaam leven in de toekomst’ te verzamelen. Uit eerder onderzoek is
 gebleken dat beelden van de toekomst vaak neigen naar dystopie of naar hoogtechnologische
utopieën die weinig met de werkelijkheid te maken hebben. Deze beelden tonen ook een typisch 
westerse wereld en sluiten mensen uit andere culturen en met andere achtergronden uit. 

De wedstrijd is gericht op designopleidingen over de hele wereld, met als doel inzendingen aan te 
trekken uit ondervertegenwoordigde gebieden zoals Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ontwerpen
kunnen tot eind januari 2023 worden ingezonden en de winnaars worden kort daarna 

Interactieve sessie tijdens lancering Academy of 

Hope op 6 juli, Utrecht.
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bekendgemaakt. De wedstrijd wordt georganiseerd door One Earth Living en Hot or Cool Institute 
als onderdeel van de Beacon for Sustainable Living, gefinancierd door de KR Foundation. De Urban 
Futures Studio is partner, met Vanessa Timmer en Blake Robinson als belangrijkste contactpersonen. 

NL2100

Maarten Hajer en Peter Pelzer werken verder aan het project NL2100. Deze zomer kwam een verslag 
uit van de eerste ronde samenwerking (zie bijlage). Inmiddels is de titel met onze goedkeuring 
overgenomen door de CRa. In twee veel gelezen stukken deden wij ook al kort verslag van ons 
denken. Eerst op Archined [https://www.archined.nl/2022/10/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-pla-
atjes/], en later, op hun verzoek, ook opgenomen in de website Gebiedsontwikkeling.nl. [https://www.
gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-plaatjes/]

Inmiddels zijn wij fase twee ingegaan, waarin wordt samengewerkt met Michiel van Iersel en Katía 
Truijen van het collectief Loom. Met hen proberen we de wetenschappelijke inzichten in de 
uitdagingen voor ruimtelijk Nederland op een nieuwe manier bij een publiek te brengen. Dit 
culmineert in 2023 in een Tijd/Ruimte capsule die inzetbaar moet zijn voor reflecties op tal van 
locaties. De onthulling daarvan is gepland voor de Pathways to Sustainability conferentie in Tivoli 
Vredenburg op 4 april 2023.  

https://www.archined.nl/2022/10/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-plaatjes/
https://www.archined.nl/2022/10/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-plaatjes/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-plaatjes/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-plaatjes/
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3. Onderzoeksprojecten 

Detlef van Vuuren en Lisette van Beekhosten een ‘visual dialogue’ 

tijdens Urgengy Intenstive, Jan van Eyck Academie Maastricht (2022)



13

Neighbourhoods for the Future 

Het onderzoek voor het Neighbourhoods for the Future project is in 2021 afgerond. Maar het 
project leidt nog steeds tot nieuwe initiatieven. Het onderzoek speelt nu bijvoorbeeld een rol in het 
werk van de ETES-commissie die voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nadenkt over 
het energiesysteem van 2050. Ook leidt dit onderzoeksproject nog steeds tot aanvragen voor 
(publieks)lezingen. 

Academy of Hope 

Sinds juni 2022 is het team van de Academy of Hope met UFS-onderzoekers Jesse Hoffman, Peter 
Pelzer, Koen Wessels en Kelly Streekstra actief. Dit actieonderzoeksproject is gericht op de vraag hoe 
de universiteit via pedagogische interventies bij kan dragen aan een samenlevingsbrede zoektocht 
naar een klimaatrechtvaardige toekomst. Het project Academy of Hope bouwt voort op het 
onderwijsprogramma Mixed Classroom (zie Onderwijs) en is mogelijk gemaakt door de Nederlandse 
Hogeronderwijspremie die de studio in 2021 ontving voor de Mixed Classroom. Het academisch jaar 
2022-2023 is een experimenteerjaar voor de Academy of Hope. Onze ‘Coalitie van Hoop’ (zie samen-
werkingen, initiatieven en events) en het initiatief Master’s Research Academy of Hope (zie onderwijs) 
zijn de belangrijkste experimenten in dit eerste jaar.  

Hiernaast zijn de activiteiten en onderzoeksagenda van de Academy of Hope nadrukkelijk verbonden 
aan andere activiteiten van de Urban Futures Studio (o.a. de Mixed Classroom, Springtij Forum, Energy 
Essays). Ook geven we mede vorm aan een Special Interest Group binnen de universiteit genaamd ‘De 
Toekomst van de Universiteit’, waarin voor medewerkers en studenten kritische en creatieve sessies 
worden georganiseerd over de rol en het functioneren van de universiteit in de samenleving.  

African Urban Futures 

De tweede helft van 2022 stond in het teken van de voorbereidingen voor de African Infrastructure 
Futures Conference die door het African Centre for Cities (ACC) in november 2022 werd 
georganiseerd. Twee postdocs, Anesu Makina en Tinashe Kanosvamhira, werden door het ACC 
aangesteld om het voortouw te nemen bij het onderzoek naar tien casestudies. Deze casestudies 
illustreren hoe duurzame infrastructuur er in de context van Afrikaanse steden uitziet en waren te 
zien als postertentoonstelling op de conferentie. Daar werden ze ook ingezet als gespreksstarter voor 
verschillende sessies.

UFS-onderzoeker Blake Robinson deed literatuuronderzoek om een aantal uitgangspunten op te 
stellen voor duurzame infrastructuur in sub-Sahara Afrika. Deze principes dienen als leidraad voor 
het project en helpen de kloof te dichten tussen de zeer gedetailleerde beoordelings- en certificerings-
programma’s voor duurzame infrastructuur en de vage internationale definities die moeilijk te 
vertalen zijn naar praktische actie. De uitgangspunten werden verder uitgewerkt tijdens de eerste 
fysieke projectworkshop met het UFS- en ACC-team in Kaapstad. Tijdens dit bezoek aan Zuid-Afrika 
zijn ook de belangrijkste projectinterventies en projectresultaten voor de periode 2023-2024 
vastgesteld. Dit project kent aparte financiering en een aparte aansturing.

Decolonizing mapping 

Onderzoeker Josie Chambers heeft interne financiering gekregen van het Copernicus Instituut om 
een promovendus aan te stellen die de rol van cartografische praktijken (mapping practices) in 
duurzame ontwikkeling zal onderzoeken. Cara Flores begint op 1 februari 2023 in deze nieuwe positie. 
Het onderzoek richt zich op de kracht van mapping practices om diverse partijen samen te brengen 
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rond verschillende verbeelde toekomsten en gezamenlijke strategieën te smeden. 

Kaarten hebben historisch gezien een belangrijke rol gespeeld bij het aanpakken van duurzaamheids-
uitdagingen. Ze kunnen goed laten zien wat de omvang van uitdagingen en belangrijke prioriteiten 
zijn. Deze voorstellingen worden echter vaak gepresenteerd als objectieve feiten, waardoor de 
subjectieve keuzes rond de vraag wiens waarden zijn opgenomen en waarom, verborgen blijven. 
Inheemse volkeren definiëren grenzen en indeling van hun landschap bijvoorbeeld op heel andere 
manieren dan overheden - en dus kan de uitsluiting van hun perspectieven koloniale verhoudingen 
in stand houden. Dit nieuwe PhD-project zal daarom zowel onderzoeken hoe dominante 
duurzaamheidspraktijken gemarginaliseerde perspectieven vaak uitsluiten, als ook experimenteren 
met hoe nieuwe mapping practices kunnen bijdragen aan rechtvaardige duurzaamheids-
transformaties. 

Het onderzoek zal plaatsvinden op het eiland Texel in Nederland en het eiland Aruba in het Caraïbisch 
gebied om werkelijk dekoloniale, inclusieve mapping practices te co-creëren in twee verschillende 
maar historisch sterk verbonden contexten. Het project zal gepaard gaan met het organiseren van 
een kunsttentoonstelling die op creatieve wijze een gesprek op gang brengt over wat het betekent om 
mapping practices te dekoloniseren.  

Reconfiguring Energy for Social Equity

Sinds september 2020 leidt de Urban Futures Studio het internationale onderzoeksproject 
Reconfiguring Energy for Social Equity. Het onderzoek, gefinancierd door de VW Stiftung, richt zich op 
de vraag hoe de energietransitie (Sustainable Development Goal 7) kan leiden tot meer sociale 
gelijkheid (Sustainable Development Goals 5 & 10) in de global North en global South. Prof. Maarten 
Hajer en universitair docent Jesse Hoffman leiden bij dit onderzoek een internationaal consortium van 
toonaangevende instituties in India, Duitsland en Zuid-Afrika. Het onderzoek richt zich op 
stedelijke gebieden waar duurzame energieontwikkeling expliciet wordt gekoppeld aan een 
rechtvaardigheidsagenda. In Nederland wordt onderzoek gedaan naar de botsende verbeeldingen 
rond investeringen in de energietransitie en de bijkomende rechtvaardigheidsuitkomsten. 
Voor meer informatie ga naar de homepage: www.energyforsocialequity.org

Imagining low-carbon futures 

Vanaf maart 2022 is er een samenwerking gestart met 
kunstenaarsduo Julien Thomas en Ekaterina Volkova 
rondom verbeeldingen van koolstofarme toekomsten. 
Samen met Lisette van Beek hebben deze artists-in-
residence onderzocht hoe dominante verbeeldingen 
ontstaan door het gebruik van klimaatmodellen, door 
middel van interviews en workshops met modelleurs van 
het Copernicus Instituut. Op basis van dit onderzoek 
hebben zij een ‘artistieke interventie’ ontwikkeld in de vorm 
van een speculatief handboek voor modelleurs: een Future 
Manual for Future Models. Deze interactieve website 
reflecteert op de huidige modelpraktijk en geeft in 
verschillende stappen weer hoe modelleurs de verbeel-
dingsruimte kunnen vergroten en een andere relatie kunnen aangaan met de samenleving. 
Onderwerpen die naar voren komen zijn bijvoorbeeld: Hoe zou een model eruit zien dat uitgaat van 
samenwerking en geluk in plaats van economische groei en eigenbelang? Hoe zou een samenwerking 
met schrijvers of lange-termijndenkers kunnen leiden tot andere verhalen over mogelijke 
toekomsten?

http://www.energyforsocialequity.org
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Reconfiguring Energy for Post-Covid19 Development  

Bij de Volkswagensstiftung hebben universitair docent Jesse 
Hoffman en collega Megan Davies in Zuid-Afrika, een financiering 
aangevraagd en toegekend gekregen voor onderzoek naar de rol 
van ontwikkelingsbanken (‘Development Finance Institutes’) in de 
financiering van een rechtvaardige energietransitie. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door Wendy Mccallum en vindt plaats in 
nauwe samenwerking met the International Development Finance 
Club (IDFC) en the Developmental Bank of Southern Africa (DBSA). 
In co-productie met de IDFC en de DBSA is dit najaar een rapport 
uitgebracht onder de titel ‘Catalysing the Just Energy Transition: 
On the Potential of Development Finance Institutions’. Bekijk het 
rapport hier: http://energyforsocialequity.org/wp-content/up-
loads/2022/11/Catalysing-the-Just-Energy-Transition-On-the-Po-
tential-of-Development-Finance-Institutions-2022.pdf

Acting on Just Energy Transitions  

In het najaar van 2022 schrijven negen onderzoekers een essay over de vormgeving aan een 
rechtvaardige energietransitie in Nederland. Deze negen essays worden gepubliceerd tussen januari 
en februari 2023 op de website van Energeia.nl en later op www.energyforsocialequity.org. Dit project 
wordt geleid door universitair docent Jesse Hoffman en junior-onderzoeker Marte Vroom.

Experimenteel Bestuur 

In ons boek “Experimenteel bestuur” uit 2019, dat in samenwerking met het Nederlandse 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand kwam, wordt onderzocht hoe 
vooruitstrevende experimentele praktijken het beleid ten aanzien van grote uitdagingen zoals 
klimaatverandering en de energietransitie kunnen verbeteren. Het boek richt zich op de rol van 
experimenten om daarmee een veelheid aan oplossingen te genereren die voortdurend worden 
vernieuwd, en gaat in op de uitdaging om innovaties op alle niveaus te implementeren door te 
experimenteren op lokaal, horizontaal en verticaal niveau. Universiteit docent Josie Chambers 
onderzoekt momenteel hoe deze benadering aansluit bij de meest recente literatuur over 
experimenteel bestuur. Het doel is om in 2023 een stuk te publiceren waarin belangrijke inzichten 
worden gedeeld over hoe experimenteel bestuur kan bijdragen aan meer rechtvaardige en duurzame 
toekomsten. 

Rethinking Citizen Engagement for an inclusive energy transition 

Irene Bronsvoort werkt binnen de UFS aan haar promotieonderzoek rond burgerbetrokkenheid in 
de energietransitie. Specifieker richt dit onderzoek zich op de vraag hoe burgerbetrokkenheid bij de 
energietransitie vorm en betekenis krijgt in de wijk, en welke invloed dit heeft op de mate waarin en 
de manier waarop bewoners betrokken raken. Het doel van dit transdisciplinaire, etnografische 
onderzoeksproject is om te komen tot nieuwe inzichten in hoe overheden, initiatieven en bewoners 
beter kunnen samenwerken aan een inclusieve energietransitie in de wijk. Als onderdeel van dit 
onderzoeksproject maakte de UFS in 2021 de documentaire Nieuwe Aansluitingen, over de energie-
transitie in Bospolder-Tussendijken (zie ook: hfd. 1. ‘Online lancering documentaire’). 
De documentaire wordt tijdens bijeenkomsten ingezet als gespreksstarter tussen beleidsmakers, 
wijkprofessionals en burgers en de uitkomsten worden gebruikt voor het onderzoek.

http://energyforsocialequity.org/wp-content/uploads/2022/11/Catalysing-the-Just-Energy-Transition-On-the-Potential-of-Development-Finance-Institutions-2022.pdf
http://energyforsocialequity.org/wp-content/uploads/2022/11/Catalysing-the-Just-Energy-Transition-On-the-Potential-of-Development-Finance-Institutions-2022.pdf
http://energyforsocialequity.org/wp-content/uploads/2022/11/Catalysing-the-Just-Energy-Transition-On-the-Potential-of-Development-Finance-Institutions-2022.pdf
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Religious Repertoires of Sustainability

In een poging nieuwe inzichten te krijgen in de problemen om de grote transities effectief in gang te 
zetten hebben wij besloten ook meer aandacht te geven aan rol van rituelen, mythen en onwrikbare 
routines in en rond beleid. In de afgelopen periode deed UFS-onderzoeker Timothy Stacey onderzoek 
naar de religieuze repertoires (religious repertoires) die vormgeven aan het begrip ‘duurzaamheid’ en 
naar de rol van spirituele elementen in het werken aan duurzaamheidstransities. Het doel is om de 
diverse voorstellingen te identificeren die zowel diepgaande maatschappelijke transformaties 
verhinderen als ook mogelijk maken. Het idee dat religie je benadering van duurzaamheid kan 
beïnvloeden, klinkt misschien vreemd. In een toenemende seculiere samenleving als Nederland, 
en met name in publieke instituties zoals ministeries en universiteiten, wordt van ons verwacht dat 
we voorbijgaan aan of ons afkeren van ideologie en religie. Je wordt geacht rationeel en op basis van 
feiten te werk te gaan. Stacey’s onderzoek suggereert echter dat juist deze verwachting ons blind 
maakt voor de impliciete manieren waarop religious repertoires onze ideëen en manier van werken 
sturen. Denk hierbij aan mythen, rituelen, magie en traditie. Ondanks wat we misschien denken, zijn 
deze ‘voorstellingen’ niet inherent goed of slecht. Alles hangt af van welke acties ze teweegbrengen.  

Voor dit lopende onderzoek werkte de studio samen met BZK aan een ritueel afscheid van de Jaren 
’20 tijdens het Springtij Forum in september. Ook doet Stacey auto-etnografisch onderzoek binnen 
het Copernicus Instituut (UU) om religious repertoires te identificeren die de opvattingen van 
onderzoekers over en hun benadering van duurzaamheid bepalen, zoals de magie van de technofix 
(technologische oplossingen van een probleem). Daarnaast ontwikkelen we, vanuit het perspectief 
van religious repertoires, verschillende interventies waarin we met boeren en anderen stakeholders 
uit de agrarische sector de toekomst van het platteland verkennen.  

Learning in a planetary crisis

In juni 2022 is Kelly Streekstra bij de UFS begonnen aan haar promotieonderzoek, als onderdeel van 
het Academy of Hope team. Kelly richt zich op de vraag hoe je gesprekken en leeromgevingen kunt 
vormgeven over toekomsten met klimaatverandering. Een cruciale vraag daarbij is: hoe beïnvloedt de 
planetaire crisis de logica en stijlen van ‘leren’ en educatie? Kelly doet momenteel (november-januari 
2022) actieonderzoek naar de Coalition of Hope (thema: the post-fossil good life) en de Mixed 
Classroom (thema: rural utopias). Door dit type vragen te onderzoeken verdiept de UFS haar 
commitment aan het zoeken naar onderwijsvormen die passen bij de grote uitdagingen van deze 
tijd, het onderscheid tussen initieel en post-initieel onderwijs verdwijnt daarbij. Zie de website van 
de Academy of Hope voor meer informatie: academyofhope.sites.uu.nl

The Drama of Environmental politics 

Dit jaar zijn Jeroen en Maarten grote stappen vooruitgekomen met hun boek over milieupolitiek. 
Ook nu zijn er via het promotietraject van Lisette van Beek en het onderzoek van Jeroen Oomen 
meerdere wetenschappelijke publicaties uitgekomen op het snijvlak van klimaatpolitiek en 
wetenschap. Daarbij bleef de aandacht gericht op de manier waarop wetenschap beleid vormgeeft 
en legitimeert. Het belangrijkste project in dit thema blijft het boek van Maarten Hajer en Jeroen 
Oomen, inmiddels ‘The Drama of Environmental Politics’ genaamd, waarin zij het falen van milieu-
politiek verklaren door te wijzen op de manier waarop toekomsten worden gemobiliseerd, aan de 
hand van dramaturgische theorie. Het cruciale inzicht waarop dit boek zich richt is dat milieubeleid en 
politiek vastzitten in een nauwe mal. Deze mal zorgt voor een armoedige en onsuccesvolle vorm van 
klimaatpolitiek. Het boek zal in de tweede helft van 2023 ingediend worden bij de Oxford University 
Press, waarmee Maarten en Jeroen al een contract hebben afgesloten.

http://academyofhope.sites.uu.nl
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PhD-onderzoek 

Naast het onderzoek van Irene Bronsvoort, Lisette van Beek, Kelly Streekstra en Yuana Lestari 
begeleidt Maarten Hajer sinds 2021 PhD studenten Carien Moossdorff en Kyle Thompson. In 2023 
starten Cara Flores en Darko Lagunas als nieuwe promovendi bij de Urban Futures Studio. Zij
worden beiden vanuit de eerste geldstroom gefinancierd.
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4. Onderwijs: Futuring 
 en duurzaamheid

Gesprek tijdens de ‘Coalition of Hope’ retraite 

o.l.v. Koen Wessels en Kelly Streekstra , Houten (2o22)
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Techniques of Futuring — a Mixed Classroom with policymakers 

Dit jaar ging de Mixed Classroom van de Urban Futures Studio over de huidige politieke impasse over 
de toekomst van het platteland in Nederland. Samen met beleidsmakers van de ministeries van BZK, 
IenW, LNV en EZK, maar ook kunstenaars, boeren, activisten en masterstudenten is tien weken 
onderzoek gedaan. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we uit de politieke impasse komen en 
collectieve hoop ontwikkelen? Werkend vanuit een methode die we de ‘utopie als politieke praktijk’ 
noemen is ook een vormexperiment aangegaan. Als collectief gingen de deelnemers op zoek naar 
verschillende verhalen, denkwijzen, gevoelens en handelingsperspectieven die helpen uit de impasse 
te komen. Deze exercitie was ook bedoeld om gevoel te krijgen voor de theatraliteit van het 
beleidswerk van alle dag. Door alternatieve ‘rural utopias’ tot leven te wekken is gepoogd andere 
registers van denken toe te voegen. De ideeën die tijdens de cursus werden ontwikkeld, zijn tijdens 
een openbaar slotevenement op 25 januari 2023 getoond in de vorm van een beeldende voorstelling 
genaamd ‘Theatre of Rural Utopias’. Dit evenement werd georganiseerd door een fictieve sociale 
beweging die mensen van het platteland en uit de stad samenbrengt met als doel de huidige 
impasses te doorbreken door met theatrale methoden alternatieve toekomsten te visualiseren en 
tot leven te laten komen.

Transformative research course 

Dit jaar organiseerde Josie Chambers de tweede editie van de prijswinnende ‘Transformative research 
course’ die ze eerder ontwierp en coördineerde in Wageningen. In deze intensieve, twee weken-
durende training traden andere UFS-onderzoekers op als gastsprekers. 

In september kwamen 29 promovendi gedurende twee weken bijeen in Utrecht om te onderzoeken 
hoe onderzoek meer transformerend kan zijn voor de samenleving. Deelnemers vanuit verschillende 
disciplines werkten aan uiteenlopende uitdagingen, van de transformatie van voedselsystemen en 
het behoud van biodiversiteit tot financiële accounting, mobiliteitsuitdagingen en inheemse rechten. 
Hoewel veel kandidaten afkomstig waren van Nederlandse universiteiten, namen ook kandidaten uit 
verschillende andere landen deel, waaronder vier kandidaten van universiteiten in Mexico, Chili en 
Zuid-Afrika die hiervoor een gedeeltelijke beurs ontvingen. Deelnemers onderzochten hoe om te gaan 
met diverse perspectieven en politieke perspectieven die ten grondslag liggen aan het doen van 
transdisciplinair onderzoek naar sociale- en duurzaamheidsvraagstukken. Ook kregen ze 
verschillende creatieve methodes aangereikt waarmee je toekomsten voorstelbaar kan maken en 
daarmee inzicht krijgt in welke verschillende vormen van actie in het heden mogelijk zijn.  

De cursus werd door de deelnemers beoordeeld met vijf uit vijf punten en de verhalende 
output van deze cursus liet een drastische transformatie zien in de manier waarop onderzoekers 
naar hun eigen rol kijken en zich gesterkt voelen om onderzoek te doen op een meer 
rechtvaardige en duurzame manier. Bekijk de twitter-thread voor een impressie: 
https://twitter-thread.com/t/1583108285057859585. 

Masters research Academy of Hope 

Als onderdeel van het Academy of Hope project hebben we een gemotiveerde groep van 6 master 
studenten bij elkaar gebracht die onder begeleiding van Jesse, Peter en Koen ieder hun afstudeer-
scriptie schrijven over het overkoepelende thema ‘het post-fossiele goede leven’. Binnen dit 
thema kiezen ze ieder een eigen focus (bijvoorbeeld mobiliteit, toegang tot energie, of veranderende 
mens-natuur relatie) en geven ze vorm aan een actie-onderzoekproject. Dit betekent dat we ze 
uitdagen en begeleiden om actief de relatie en samenwerking met actoren in de samenleving op te 
zoeken en hun onderzoek te positioneren in actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit te 
ondersteunen brengen we de studenten gedurende het jaar samen en doen ze mee in het eerder 

https://twitter-thread.com/t/1583108285057859585. 
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beschreven Coalitie van Hoop initiatief. Door op deze manier veel actiever met masterstudenten 
samen te werken dan gebruikelijk is, hopen we ons onderwijs dichter bij ons onderzoek en onze 
betrokkenheid bij de samenleving te brengen.

Course ‘Cultures of Sustainability’ 

Voor studenten van de masters Sociale Geografie, International Development Studies, and Planologie 
gaf onderzoeker Timothy Stacey het vak Cultures of Sustainability in Global Perspective. Dit vak helpt 
studenten kritisch na te denken over culturele veronderstellingen die zijzelf hebben en de invloed 
daarvan op hun benadering van duurzaamheid. Het doel van de cursus is om simplistische 
verhoudingen tussen het Westen en de rest onder de loep te leggen en kritisch te bevragen. 
Studenten gaan aan de slag met verschillende studies naar culturen en sectoren die vanuit het 
Westen worden gedaan (van planners in Europa, en mensen die zich verzetten tegen de houtkap in 
British Columbia, Canada, tot conflicten tussen inheemse groepen en door de staat gesteunde natuur-
beschermers in India). 
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5. Lezingen, media & publicaties

Koen Wessels in gesprek tijdens ‘SIG University of the Future event’ 

bij Universiteit Utrecht (2022)
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Lezingen, presentaties en gastcolleges

Maarten Hajer

 • Maarten Hajer (Member of committee) (2022) Member of PhD Committee Martin Calisto 
 Friant (UU). 16 Dec 2022 

 • Maarten Hajer (Member of committee) (2022) Member of PhD Committee Karlijn Muiderman  
 (UU). 2 Dec 2022 

 • Maarten Hajer (Member) (2022) Expertteam Energiesysteem 2050, Ministry EZK (External 
 organisation). Dec 2021 - heden 

 • Maarten Hajer (Participant) (2022) 13th International Sustainability Transitions Conference  
 (IST) 2022. 25 Nov 2022 

 • Maarten Hajer (Invited speaker) (2022) Speaker in Closing Panel IST conference, Stellenbosch  
 University. 23 Nov 2022 

 • Maarten Hajer (Invited speaker), Blake Robinson (Speaker) & Josephine Chambers (Speaker)  
 (2022) Re-imagining African Urban Futures Conference, Capetown University. 22 Nov 2022 

 • Robinson, B., Chambers, J., & Hajer, M. (Eds.) (2022). Re-imagining Infrastructure Exhibition.  
 Poster session presented at African Infrastructure Futures, Cape Town, South Africa. 

 • Maarten Hajer (Invited speaker) (2022) Kennedy School, Harvard University; Science, 
 Technology, and the Human Future, an exploration of possible futures for knowledge, life, 
 policy, cities. 4 Nov 2022 

 • Maarten Hajer (Lecturer) (2022) Gastcollege Perspectives on Sustainable Development Course  
 lecture on “Science-policy interface in environmental politics and the future of environmental  
 politics”. 20 Oct 2022 
 
 • Maarten Hajer (Invited speaker) (2022) Placing the Future, Universiteit Heidelberg. Titel paper:  
 Techniques of futuring: On how imagined futures become socially performative. 30 Sep 2022 

 • Maarten Hajer (Lecturer) (2022) Bevrijdende Beslissingen sessie Springtij. 24 Sep 2022 

 • Maarten Hajer (Lecturer) (2022) Arts meets (Climate) Science sessie Springtij. 23 Sep 2022 

 • Maarten Hajer (Lecturer) (2022) Rituelen en transities sessie Springtij. 22 Sep 2022 

 • Timothy Stacey (Participant), Peter Pelzer (Participant) & Maarten Hajer (Participant) (2022)  
 Springtij Forum. 21 Sep 2022 

 • Maarten Hajer (Invited speaker) (2022) Visualising Circular Futures. UNEP, Parijs, 17 Sep 2022 -  
 19 Sep 2022 

 • Maarten Hajer (Lecturer) (2022) Gastcollege Masters Human Geography. 12 Sep 2022 

 • Maarten Hajer (Member) (2022) IRP: International Resource Panel (UNEP) (External 
 organisation). 2022 - heden
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 • Maarten Hajer (Member) (2022) Selectiecommissie Experimenten Aardgasvrije wijken 
 (External organisation). 2022 - heden

 • Maarten Hajer (Organiser) (2022) Summerschool ‘The Future of the University’, for PtS and UU  
 and LERU. Jul 2022 
 
 • Maarten Hajer (Keynote speaker) (2022) Summerschool ‘The History of the Environment’.,   
 Universiteit Groningen, 1 Jul 2022

 
Jesse Hoffman

 • Jesse Hoffman (Invited speaker) (2022) How can energy transitions and social justice be 
 realigned? 24 Aug 2022 

 • Jesse Hoffman (Invited speaker) (2022) Reconfiguring Energy for Post-Covid19 Development. 
 5 Dec 2022 - 6 Dec 2022 

 • Jesse Hoffman (Invited speaker) (2022) Not accepting a trade-off between equality and 
 sustainability. 24 Nov 2022 

 • Kelly Streekstra (Organiser), Peter Pelzer (Organiser), Koen Wessels (Organiser) & Jesse 
 Hoffman (Organiser) (2022) The post fossil good life. 6 Jul 2022

 
Josephine Chambers

 • Robinson, B., Chambers, J., & Hajer, M. (Eds.) (2022). Re-imagining Infrastructure Exhibition.  
 Poster session presented at African Infrastructure Futures, Cape Town, South Africa. 

 • Maarten Hajer (Invited speaker), Blake Robinson (Speaker) & Josephine Chambers (Speaker)  
 (2022)  Re-imagining African Urban Futures. 22 Nov 2022

Timothy Stacey

 • Timothy Stacey (Participant), Peter Pelzer (Participant) & Maarten Hajer (Participant) (2022)  
 Springtij Forum. 21 Sep 2022 

 • Timothy Stacey (Invited speaker) (2022) Do atheist communities need more magic and ritual?.  
 16 Nov 2022 

 • Timothy Stacey (Invited speaker) (2022) Religious Repertoires for Socio-ecological 
 Transformation. 18 Oct 2022 

 • Timothy Stacey (Participant) (2022) Workshop, seminar, course Harvest Festival. 21 Sep 2022

Adele Tufford

 zie Onderzoekspublicaties
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Koen Wessels

 • Wessels, K. (Author). (2022). The relation between education and the pursuit of societal 
 transformation: Invitational Seminar ESE. Digital or Visual Products, Invitational Semnar ESE.  
 https://soundcloud.com/invitational-seminar-ese/episode-3-the-relation-between?in=in  
 vitational-seminar-ese/sets/challenges-for-environmental-and-sustainability-education-
 research-in-times-of-climate-crisis 

 • Koen Wessels (Member of programme committee) (2022) Opening up spaces for meaningful  
 engagement in educational praxis. 14 Oct 2022 

 • Koen Wessels (Invited speaker) (2022) The Future of University Education. Jul 2022 
 
 • Koen Wessels (Member) (2022) Community of Practice Regenerative Education (External 
 organisation). 2021 - 2024 

 • Koen Wessels (Invited speaker) (2022) Regenerative Education. Nov 2022 

 • Koen Wessels (Organiser) (2022) Absurditeitenmuseum SIG University of the Future. 12 Dec  
 2022 

 • Koen Wessels (Organiser) (2022) Teaching with Society Seminar. 20 Oct 2022 

 • Kelly Streekstra (Organiser), Peter Pelzer (Organiser), Koen Wessels (Organiser) & Jesse 
 Hoffman (Organiser) (2022) The post fossil good life. 6 Jul 2022

Blake Robinson

 • Robinson, B., Chambers, J., & Hajer, M. (Eds.) (2022). Re-imagining Infrastructure Exhibition.  
 Poster session presented at African Infrastructure Futures, Cape Town, South Africa. 

 • Maarten Hajer (Invited speaker), Blake Robinson (Speaker) & Josephine Chambers (Speaker)  
 (2022)  Re-imagining African Urban Futures. 22 Nov 2022

Irene Bronsvoort

 • Bronsvoort, I. (invited speaker) (2022) Docu Screening at Ontwerpatelier Achter de 
 Voordeur - City Deal  Energieke Wijken. 3 Oct 2022 

 • Bronsvoort, I. (invited speaker) (2022) Gastcollege Rethinking Citizen Engagement in the   
 Energy Transition. 15 Dec 2022 

 • Bronsvoort, I. (invited speaker) (2022) Guest lecture at Athena Institute. 23 Nov 2022 

 • Bronsvoort, I. (invited speaker (2022) Guest lecture at UU course Inclusive Cities. 29 Nov 2022 

 • Bronsvoort, I. (invited speaker (2022) Lunchlezing documentaire Nieuwe Aansluitingen. 6 Dec  
 2022 

 • Bronsvoort, I. (invited speaker (2022) Panel speaker Sustainability Dialogue. 10 Nov 2022
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Lisette van Beek

 • van Beek, L. (speaker) (2022) Future Manual for Future Models. 1 Mar 2022 - 1 Dec 2022 

 • Van Beek, L. (2022) Verbeelding in een crisis - met Lisette van Beek naar ‘Tenminste houdbaar  
 tot’. Mister Motley. 13 Dec 2022

Kelly Streekstra

 • Kelly Streekstra (Participant) & Peter Pelzer (Participant) (2022) Community Engaged Learning  
 Event 2022, Utrecht University. 14 Nov 2022 

 • Kelly Streekstra (Organiser), Peter Pelzer (Organiser), Koen Wessels (Organiser) & Jesse 
 Hoffman (Organiser) (2022) The post fossil good life. 6 Jul 2022
 

Mediabijdragen

Pelzer, P. (Author), & Hajer, M. (Author). (2022). De toekomst vraagt om meer dan plaatjes. Web publi-
cation/site, Archined. https://www.archined.nl/2022/10/de-toekomst-vraagt-om-meer-dan-plaatjes/ op 
verzoek ook opgenomen op Gebiedsontwikkeling.nl, https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/
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Wessels, K. (Author). (2022). Koen Wessels en de pedagogiek van de verstrengeling: Het is altijd weer 
een persoonlijke opgave om met mensen onderwijs te maken. Web publication/site, Stichting Nivoz. 
https://nivoz.nl/nl/koen-wessels-en-de-pedagogiek-van-de-verstrengeling-het-is-altijd-weer-een-per-
soonlijke-opgave-om-met-mensen-onderwijs-te-maken 
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A journey towards the post-fossil good life begins. Web publication/site https://academyofhope.sites.
uu.nl/2022/07/20/a-journey-towards-the-post-fossil-good-life-begins/ 
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M., Hartmann, G., Matsumoto, T., Parnell, S., Revi, A., Roberts, D. C., Saiz, E., Schwanen, T., Seto, K. C., 
Tuts, R., & van der Pütten, M. (2022). A new urban narrative for sustainable development. Nature Sus-
tainability. https://doi.org/10.1038/s41893-022-00979-5 

Hajer, M. (2022). On Being Smart about Cities: Eight Considerations for a New Urban Planning and 
Design. In L. Haifeng (Ed.), The collection of global forum on human settlements (Viewpoints ed., Vol. 1 
, pp. 567-578). China Environmental Publishing Group. 
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Permeate our Lives. (Sustainable Development Goals Series). Springer. https://link.springer.com/
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Wessels, K., Pelzer, P., & Hoffman, J. (2022). Boundary crossing as an antidote to the climate crisis of 
the imagination? In N. Deutzkens, K. van Poeck, M. Deleye, J. Laessoe, J. Lönngren, H. Lotz-Sisitka, J. 
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lity education research (pp. 98-100). Ghent University. 
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Doyle, G., Filis, K., Kassari, P., Kechadi, T., Kilintzis, V., Kok, E., Lekka, I., Maglaveras, N., Pagkalos, I., 
Papapanagiotou, V., Sarafis, I., Shahid, A., ... Mars, M. (2022). Toward Systems Models for Obesity Pre-
vention: A Big Role for Big Data. Current Developments in Nutrition, 6(9), 1-13. [nzac123]. https://doi.
org/10.1093/cdn/nzac123 

Stacey, T., Duyvendak, J. W., & Kesic, J. (2022). Return of the Native: Can Liberalism Safeguard Us 
Against Nativism? Oxford University Press. 

Hoffman, J. (2022). How can energy transitions and social justice be realigned? 

Hoffman, J., McCallum, W., Davies, M., & Richards, N. (2022). Catalysing the Just Energy Transition: On 
the Potential of Development Finance Institutions. 

Möller, I., Alkema, J., Chambers, J., Livingston, J., Macchi, C., Bernaz, N., Gupta, A., Karlsson-Vinkhuyze-
na, S., & Turnhout, E. (2022). A Shell Game? Using Science to Establish Accountability in Climate Litiga-
tion. Abstract from 2022 Toronto Conference on Earth System Governance, Toronto, Canada.

https://doi.org/10.1038/s41893-022-00979-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-15787-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-15787-5
https://doi.org/10.1093/cdn/nzac123
https://doi.org/10.1093/cdn/nzac123

	1. Inleiding   
	2. Samenwerkingen, initiatieven 		en events 
	Samenwerking met de ministeries 
	Pathways to Sustainability
	Online lancering documentaire ‘Nieuwe Aansluitingen’
	Samenwerking met de Jan van Eyck Academie 
	Springtij Forum 2022 
	Start Coalitie van Hoop 
	‘Good Living 2050’ contest 
	NL2100

	3. Onderzoeksprojecten 
	Neighbourhoods for the Future 
	Academy of Hope 
	African Urban Futures 
	Decolonizing mapping 
	Reconfiguring Energy for Social Equity
	Imagining low-carbon futures 
	Reconfiguring Energy for Post-Covid19 Development  
	Acting on Just Energy Transitions  
	Experimenteel Bestuur 
	Rethinking Citizen Engagement for an inclusive energy transition 
	Learning in a planetary crisis
	The Drama of Environmental politics 
	PhD-onderzoek 

	4. Onderwijs: Futuring 
		en duurzaamheid
	Techniques of Futuring — a Mixed Classroom with policymakers 
	Transformative research course 
	Masters research Academy of Hope 
	Course ‘Cultures of Sustainability’ 

	5. Lezingen, media & publicaties
	Lezingen, presentaties en gastcolleges
	Mediabijdragen
	Onderzoekspublicaties


