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Gedragsinterventies in complexe systemen:

‘Het blijft aanmodderen,
maar wat moet je anders?’

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans is al

van afzonderlijke interacties.4 Er is sprake van een
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Gedrag
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andering van gedrag.1
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Interactie met andere systemen
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menleving teweegbrengt). Wat nodig is, is
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