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1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 zetten we onze visie op kennis 
uiteen en in hoofdstuk 2 brengen we het 
kennislandschap rondom klimaatadapta-
tie in Nederland in beeld. In hoofdstuk 3 
beschrijven we de ontwerpende aanpak die 
wij gehanteerd hebben voor dit onderzoek en 
die ook functioneel kan zijn bij toekomstige 
kennistrajecten. In hoofdstuk 4 passen we 
de ontwerpende aanpak toe op één actueel 
thema, namelijk de koppeling tussen klimaat-
adaptatie en de energietransitie. In hoofdstuk 
5 en 6 delen we onze belangrijkste inzichten 
en aanbevelingen.

Inleiding
Kennisontwikkeling en een toegankelijke kennisinfrastructuur zijn belangrijk voor de 
versnelling van klimaatadaptatie in Nederland. Verschillende organisaties, commu-
nity’s en initiatieven zijn actief op het gebied van kennis over klimaatadaptatie. Naast 
wetenschappelijke kennis, feiten en cijfers gaat het hierbij steeds nadrukkelijker om 
het ophalen en delen van kennis en ervaringen uit de lokale praktijk, zodat deze zo 
effectief mogelijk bijdraagt aan uitvoering van het beleid door de professionals op de 
werkvloer. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) beschikt over de middelen voor 
kennisontwikkeling. Voor de besteding ervan werkt DPRA aan een gestructureerde 
en transparante aanpak om de aansluiting met de praktijk optimaal en effectief te 
laten verlopen. Het team Samen Klimaatbestendig heeft hierin een aandeel. DPRA 
en Samen Klimaatbestendig zorgen ook voor afstemming met andere aanjagers van 
praktijkkennis, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samen Klimaatbestendig werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarin de drie koepels 
van de decentrale overheden zijn vertegenwoordigd. Het team haalt – samen met 
brancheorganisaties – kennisvragen op uit de praktijk, werkt aan kennisdeling en aan 
verbetering van de kennisinfrastructuur van klimaatadaptatie. Samen Klimaatbestendig 
heeft Kennisland gevraagd om mee te denken over methodische handvatten om kennis 
en ervaringen over klimaatadaptatie uit de praktijk op te halen en op een overzichtelijke 
manier te delen. Ook is Kennisland gevraagd om het kennislandschap van klimaatadap-
tatie in Nederland te visualiseren. 

In deze rapportage presenteert Kennisland de resultaten van dit verkennend onder-
zoek. De gesprekken met betrokken professionals en bijeenkomsten met Samen 
Klimaatbestendig leveren een gedeelde wens op om het ontwikkelen en delen van 
kennis te koppelen aan de lokale praktijk. Met de realiteit en behoeften van de lokale 
praktijk als uitgangspunt ontstaat het inzicht dat naast kennisontwikkeling en kennis-
deling er meer aandacht mag zijn voor gezamenlijk leren. De inzichten en aanbevelingen 
in dit rapport zijn dan ook te lezen als methodische handvatten op weg naar een 
lerende community voor klimaatadaptatie in Nederland. 

Samen Klimaatbestendig 

heeft Kennisland gevraagd 

om mee te denken over 

methodische handvatten 

om kennis en ervaringen 

over klimaatadaptatie uit 

de praktijk op te halen en op 

een overzichtelijke manier te 

delen. 
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Centrale vraag: hoe breng je 

betere verbindingen tot stand 

tussen systeem- en leefwereld?  

 

Hoe verbind je formele en 

informele netwerken met 

elkaar?

1. Visie op kennis
Welke kennis is nodig om klimaatadaptatie in Nederland te versnellen? Kennisland 
gelooft dat om oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken 
het belangrijk is om te starten bij de behoeften en vragen van de eindgebruikers. We 
richten ons op betere uitkomsten voor bewoners (de leefwereld) en bekijken vervolgens 
wat daarvoor nodig is aan oplossend vermogen, betere dienstverlening en een andere 
rol voor overheid en instituties (de systeemwereld) die hen moeten ondersteunen. 
De centrale vraag is vervolgens: hoe breng je betere verbindingen tot stand tussen 
systeem- en leefwereld; hoe verbind je formele en informele netwerken met elkaar?

In figuur 1 op de volgende pagina is de systeem- en leefwereld rondom het thema 
klimaatadaptatie gevisualiseerd. In de context van de kennisaanpak klimaatadaptatie 
zijn de eindgebruikers degenen die de kennis toepassen in de praktijk om de leefom-
geving klimaatadaptiever in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld ambtenaren bij gemeenten 
of waterschappen die plannen ontwikkelen en uitvoeren voor een klimaatadaptievere 
inrichting van een buurt of een medewerker van een woningcorporatie die wil weten 
of er verhoogde kans op funderingsschade is na de laatste twee droge zomers. De 
eindgebruiker kan ook een bewoner zijn die maatregelen in zijn leefomgeving wil 
treffen ter voorkoming van wateroverlast of hitte. De betrokken organisaties zijn 
onder andere waterschappen, woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties en 
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Wat is een effectieve 

werkwijze om vragen en 

ervaringen uit de praktijk 

op te halen, kennis te 

ontwikkelen en kennis te 

delen over klimaatadaptatie 

met de eindgebruikers, zodat 

zij er direct mee aan de slag 

kunnen?

gemeenten. De systeemwereld is de wereld van het interbestuurlijke DPRA, het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en 
grote, landelijke kennisinstituten. Wanneer het gaat om kennisdeling zijn er verschil-
lende organisaties actief die als doel hebben om met kennisdeling een brug te bouwen 
tussen de leefwereld en de systeemwereld. Dit is de rol van kennisinstellingen en plat-
forms, zoals Samen Klimaatbestendig en Climate Adaptation Services (CAS). 

De vraag is nu: hoe kunnen de betrokken organisaties en instituties acteren om de 
goede verbindingen te creëren tussen leef- en systeemwereld? Met andere woorden: 
wat is een effectieve werkwijze om vragen en ervaringen uit de praktijk op te halen, 
kennis te ontwikkelen en kennis te delen over klimaatadaptatie met de eindgebruikers, 
zodat zij er direct mee aan de slag kunnen?

systeemwereld 
(Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie / NAS / NKWK / …)

organisaties / professionals
(gemeenten/  provincies / waterschappen / Deltaris / Cas / Samen Klimaatbestendig / …)

leefwereld
(eindgebruikers, zoals uitvoerend professionals en bewoners) Figuur 1. De verbindingen tussen 

de systeem- en leefwereld van 
klimaatadaptatie in Nederland.

https://www.climateadaptationservices.com/
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Uitgangspunten
• De praktijk is het uitgangspunt voor wat wel en niet werkt. Bij het formuleren van 

kennisvragen, ontwerpvragen of methodische handvatten zijn de behoeften van  
eindgebruikers het startpunt.

• We bouwen voort op de kennis en ervaring die er is. We vinden het wiel niet  
opnieuw uit, maar zoeken naar bekende én onverwachte bronnen van kennis  
en ervaring om het proces te voeden.

• We gaan uit van een ontwerpende aanpak: nieuwe ideeën en oplossingen proberen 
we eerst in het klein uit. Met hulp van feedback uit het veld werken we aan  
oplossingen waarvan het nut gezien wordt en de vorm breed wordt gedragen.
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Een kennislandschap is 

het geheel aan actoren 

dat betrokken is bij het 

ontwikkelen, verspreiden, 

delen en ontvangen van  

kennis over een bepaald 

onderwerp.

Wat is ‘het kennislandschap’?
Op de volgende pagina staat een visualisatie van hoe wij het kennislandschap rondom 
klimaatadaptatie in Nederland zien. Wij zien het kennislandschap als het geheel aan 
actoren dat betrokken is bij het ontwikkelen, verspreiden, delen en ontvangen van 
kennis over klimaatadaptatie in Nederland. We onderscheiden een aantal verschillende 
actoren, zoals de gebruikers van de kennis (bewoners, ambtenaren bij gemeenten, 
waterschappen, provincies en rijk, medewerkers van woningbouwcorporaties, bedrijven, 
etc.). Deze gebruikers zijn actief binnen verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de 
watersector, de tuinbouw- en stedenbouwsector. 

De gebruikers in deze verschillende sectoren houden zich bezig met (onderdelen van) 
een klimaatadaptievere inrichting van Nederland. Terwijl zij dit doen, komen zij knel-
punten tegen en zijn zij op zoek naar oplossingen. Sommige van deze knelpunten zijn 
relatief eenvoudig op te lossen door advies in te winnen bij anderen. Dit kan een collega 
zijn, maar er zijn ook diverse platforms en kenniscentra die zich bezighouden met het 
ophalen van kennisvragen, kennisdeling en het ontsluiten van bestaande kennis. 

2. Het kennislandschap 
van klimaatadaptatie 
in Nederland
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Illustratie : Jonas Louisse / CC BY
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Het kennislandschap is 

continu in beweging, zeker 

rond een actueel thema als 

klimaatadaptatie.

Voor sommige knelpunten zijn niet direct oplossingen bekend en daarvoor is nieuwe 
kennisontwikkeling nodig door kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen en 
onderzoeks- en adviesbureaus. Dit onderzoek kan heel praktisch van aard zijn, maar 
voor sommige vraagstukken (zoals welke gevolgen heeft droogte in de stad voor 
gebouwen, openbaar groen en infrastructuur?) is meer fundamenteel, verkennend 
onderzoek nodig. Binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn middelen beschik-
baar voor al deze verschillende typen kennisontwikkeling en kennisdeling. 

Deze verschillende actoren in het kennislandschap hebben verschillende, wisselende 
relaties met elkaar en het kennislandschap is daarom continu in beweging: er komen 
spelers bij en er vallen spelers af, en deze brengen nieuwe vragen in of hebben weer 
andere urgente thema’s. Zeker rond een actueel thema als klimaatadaptatie dat nog 
volop in ontwikkeling is, is het kennislandschap behoorlijk dynamisch. 

Dynamische weergave van het  
kennislandschap 
In deze rapportage staat dan ook geen allesomvattende visualisatie van het kennis-
landschap. Dit is simpelweg onmogelijk. Om recht te doen aan de dynamiek van het 
kennislandschap zijn wij wel op zoek gegaan naar een tool waarmee het netwerk van 
verschillende spelers die zich bezighouden met klimaatadaptatie in Nederland in 
beeld gebracht kan worden. Wat doen deze verschillende spelers en hoe verhouden 
zij zich tot elkaar? We hebben met Kumu een tool gevonden en een start gemaakt 
met het in beeld brengen van de community die zich in Nederland bezighoudt met 
klimaatadaptatie. 
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De eerste versie van het Kennislandschap Klimaatadaptatie is hier te vinden. Wij 
nodigen alle betrokkenen uit om het kennislandschap in de komende tijd verder uit 
te bouwen. Neem voor aanvullingen of aanscherpingen contact op met met Samen 
Klimaatbestendig. 

Kennisrotonde
De manier waarop DPRA in dit kennislandschap kan sturen in het faciliteren van kennis 
is door te focussen op het type kennisvragen die gebruikers hebben en vervolgens 
te bepalen wie verantwoordelijk is voor de antwoorden op deze verschillende typen 
vragen. Vanuit deze benadering heeft CAS, in samenwerking met Samen Klimaat- 
bestendig een kennisrotonde ontwikkeld. Het idee van de kennisrotonde is dat 
gebruikers en andere betrokken partijen weten met welk type vragen zij terecht  
kunnen bij welke organisaties. 

Netwerktool
Kumu is een online en open tool waarmee netwerken gevisualiseerd kunnen worden. 
De visualisatie is gekoppeld aan een database en door het toevoegen van kenmerken 
aan gegevens is het mogelijk om verschillende ordeningen aan te brengen en wordt 
het netwerk dus anders weergegeven. Ook kan informatie gefilterd worden. Zo is 
het mogelijk om alle spelers die zich met het thema water bezighouden te laten zien, 
maar ook alleen iedereen die actief is in een bepaalde sector, zoals de tuinbouw-
sector. Door het open karakter kunnen meerdere gebruikers spelers toevoegen of 
nieuwe relaties leggen, waardoor men gezamenlijk het kennislandschap up-to-date 
kan houden. 

https://kumu.io/Samenklimaatbestendig/stakeholders-samen-klimaatbestendig#stakeholders
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/samen/klimaatbestendig/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/samen/klimaatbestendig/
https://kumu.io/
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2 Design thinking 
Design thinking is een oplossingsgericht 
proces waarin ontwerpers en gebruikers  
samenwerken. Het proces draait om begrip 
en inzicht van de gebruiker en het voort-  
durend uitproberen en testen van  
oplossingen om zo verder te leren. 

3. Ontwerpende aanpak

Een complex vraagstuk dat vraagt om een behapbare aanpak, met een centrale rol 
voor de eindgebruiker, uitnodigend om mee te doen voor relevante stakeholders en 
methodisch in opzet. Een ontwerpende en onderzoekende aanpak gebaseerd op de 
principes van design thinking2 leent zich hier goed voor. 

Figuur 3 op de volgende pagina laat een ‘double diamond’ zien, een creatief proces 
ontwikkeld door de British Design Council. Het is een gestructureerd proces met een 
fasering waarin steeds een vraag centraal staat en een systematisch proces waarin 
steeds wordt gedivergeerd en geconvergeerd. 

De vraag aan KL
Hoe kunnen we voor kennisontwikkeling en -deling met betrekking tot klimaat-
adaptatie in Nederland optimaal aansluiten bij de realiteit en behoefte van de 
eindgebruiker, en tegelijkertijd een gestructureerd en transparant proces  
garanderen voor de besteding en bestemming van middelen?

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-15-years
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De kracht van een 

ontwerpende en 

onderzoekende aanpak  

is dat de eindgebruiker 

centraal staat.

De kracht van een ontwerpende en onderzoekende aanpak is dat de eindgebruiker 
centraal staat. In de verkenning wordt de startvraag onderzocht. Context, historie, 
toekomst, begrip en inzicht in realiteit en behoeften van de eindgebruiker zijn hierin 
belangrijk. De verkenning levert informatie op die wordt geclusterd en geanalyseerd. 
De analyse wordt gedefinieerd in verschillende, vaak scherpere uitdagingen dan die 
waarmee het proces was gestart. Met een keuze voor een van de uitdagingen worden 
in de ontwerpfase verschillende oplossingen ontwikkeld waarvan er een wordt gekozen 
om uit te proberen.

De aanpak leent zich goed voor cocreatie, met relevante stakeholders of met de inzet 
van verschillende disciplines voor een zo breed mogelijk perspectief. Door steeds te 
divergeren en convergeren wordt een complex vraagstuk behapbaar gemaakt: we 
werken met wat we op dat moment weten, selecteren en kiezen. Het proces is iteratief, 
inzichten en ervaringen worden steeds meegenomen in een volgende stap.

In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van ons verkennend onderzoek naar de 
uitdagingen  van het combineren van de opgave van het klimaatadaptiever inrichten 
van de wijk met de transitie naar een duurzame energievoorziening in de wijk. We 
hebben daarbij de eerste twee fasen van deze ontwerpende aanpak doorlopen.
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3 Hoofdvraag 
Wat is een effectieve werkwijze om vragen 
en ervaringen uit de praktijk op te halen, 
kennis te ontwikkelen en kennis te delen 
over klimaatadaptatie met de eindgebruikers, 
zodat zij er direct mee aan de slag kunnen?

Om de hoofdvraag3 van dit onderzoek te beantwoorden hebben we zelf ook casus-  
onderzoek gedaan in Groningen. We hebben hierbij gekozen voor een actueel thema, 
namelijk de koppeling tussen klimaatadaptatie en de energietransitie in bestaande 
wijken, en een verkennende en ontwerpende aanpak. We zijn met gebruikers in één 
gemeente in gesprek gegaan om te komen tot inzicht over de belangrijkste uitdagingen 
die er zijn wanneer de opgaven van het klimaatadaptiever inrichten van de wijk en 
de transitie naar een duurzame energievoorziening in de wijk worden gekoppeld. De 
casus betreft de aanleg van een warmtenet in combinatie met het nemen van klimaat-
adaptieve maatregelen in de wijk Paddepoel in Groningen. 

De verkenning biedt interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. We 
sluiten dit hoofdstuk dan ook af met een aantal specifieke kennisvragen waarover in 
gezamenlijkheid nog verder geleerd kan worden. 

4. Koppeling van  
klimaatadaptatie  
en energietransitie

Foto: Piotr Wiese: ’De aanleg van het warmtenet in Groningen’ / CC BY 
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4 Paddepoel

Klik hier om de wijk Paddepoel op de kaart 
te bekijken. 

Door samenwerking tussen 

gemeente, het Warmtebedrijf 

en wijkvertegenwoordiging, 

is de aanleg van het warmte- 

net gekoppeld aan de 

klimaatopgave en het 

mooier en leefbaarder 

maken van de wijk.

Koppeling klimaatadaptatie en energietransitie  
in Paddepoel
Als onderdeel van een CO2-vrije gemeente in 2035, legt de gemeente Groningen in de 
wijk Paddepoel4 een warmtenet aan. Paddepoel is een jaren-60-wijk met ongeveer 
3000 woningen, waarvan ongeveer de helft in het bezit is van een woningbouwcor-
poratie. De wijk is een proeftuin in het programma Aardgasvrije wijken. De gemeente 
heeft ook een stresstest uitgevoerd om te beoordelen of en waar klimaatadaptieve 
maatregelen in de wijk nodig zijn. Een aantal jaren geleden hadden de bewoners 
van Paddepoel al via de wijkraad bij de gemeente geagendeerd dat zij de openbare 
ruimte in de wijk op een aantal punten aan verbetering toe is. Het ging daarbij over 
verkeersveiligheid, parkeerproblematiek en groen in de wijk. Door samenwerking 
tussen gemeente, het Warmtebedrijf en wijkvertegenwoordiging, is de aanleg van het 
warmtenet gekoppeld aan de klimaatopgave en het mooier en leefbaarder maken 
van de wijk. De aanleg is op dit moment (herfst 2019) nog bezig, maar in de verschil-
lende fasen op weg naar uitvoering zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied 
van samenwerking, financiering en participatie van bewoners die het project mogelijk 
hebben gemaakt.

Betrokken partijen
Warmtestad is een BV, waar de gemeente 50% eigenaar van is en het waterbedrijf 
50%. Het is een nutsbedrijf dat gericht is op de warmtetransitie en is daarmee ver-
antwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten en een groot aantal 
WKO-installaties in de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen is vanuit meerdere afdelingen betrokken, waaronder de afdeling 
ruimtelijk beleid (klimaatadaptatie en energietransitie) en het Wijkteam (gebieds- 
gerichte aanpak, contacten met bewoners).

Co-creatie is een bewonersinitiatief gericht op verbetering, verandering en vernieuwing 
in de wijk Paddepoel in Groningen. Co-creatie is de aanjager en de facilitator van 
bewonersparticipatie in de wijk.

https://www.google.com/maps/@53.230114,6.5403349,15.97z
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Een gedeeld belang:  

tevreden bewoners in  

een verbeterde wijk.

Succesfactoren
De koppelkansen tussen de aanleg van warmtenet, klimaatadaptatie en vernieuwing van 
de openbare ruimte zijn als eerste gesignaleerd door het wijkteam van de gemeente 
Groningen. Door hun contacten met bewoners en hun gebiedsgerichte aanpak 
kwam deze kans naar voren. Het gebiedsteam heeft vervolgens de verbinding gemaakt 
met de verschillende gemeentelijke afdelingen en Warmtestad. Vanaf dat moment is 
de samenwerking behoorlijk organisch verlopen, zonder dat het van tevoren helemaal 
was uitgedacht en gepland. 

Al gauw werd duidelijk dat het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen in de wijk 
meerwaarde had voor alle partijen. Hoewel er verschillende belangen zijn, was ieder-
een ervan overtuigd dat de aanleg van het warmtenet andere mogelijkheden gaf voor 
een klimaatadaptieve herinrichting van de wijk die ook beter past bij de wensen van 
de bewoners. Voor Warmtestad was de meerwaarde daarnaast dat de aanleg van een 
warmtenet voor bewoners weliswaar overlast veroorzaakt, maar dat het draagvlak 
enorm wordt vergroot als de wijk er ook mooier van wordt. Er was dus duidelijk een 
gedeeld belang: tevreden bewoners in een verbeterde wijk.
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Er waren vooraf geen 

opgelegde kaders, waardoor 

er echt geluisterd is naar de 

bewoners

Vanaf het begin hebben de verschillende partners in de samenwerking zich flexibel, 
maar rolvast opgesteld, zodat alle plannen qua financiën, planning en proces ingepast 
konden worden. 

Om een goede samenwerking te realiseren, is er in dit project ook goede informa-
tiedeling geweest, ook waar het gaat om de businesscase. Het hielp daarbij dat de 
gemeente mede-aandeelhouder is van het warmtebedrijf. 

Om te komen tot een sluitende businesscase heeft de gemeente inzicht gekregen in 
de kosten van Warmtestad voor het terugbrengen van de straat in originele staat. Dit 
geld wordt nu aangewend voor een andere, klimaatadaptievere inrichting. De gemeente 
betaalt de kosten voor de extra maatregelen die Warmtestad anders niet zou nemen. 
De gemeente heeft voor deze pilot een rijksbijdrage ontvangen, zodat er voldoende 
financiering was om veel van de wensen te realiseren. 

Om de wensen en behoeften van de wijkbewoners in beeld te brengen zijn er door 
Co-creatie een aantal bewonersavonden georganiseerd. In deze bewonersavonden is in 
een open proces gevraagd wat bewoners belangrijk vonden voor de vernieuwing van 
de openbare ruimte in de wijk. Er waren vooraf geen opgelegde kaders, waardoor er 
echt geluisterd is naar de bewoners en het ontwerp aansluit op de wensen en behoeften 
van de wijk. 
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Kennisvragen
Uit deze casus komen enkele vragen naar voren die interessant zijn voor verder onder-
zoek.

In Paddepoel ontstond een unieke kans voor een gecombineerde aanpak, mede door-
dat de gemeente een rijksbijdrage ontving voor deze pilotwijk. 

• Hoe kunnen in toekomst ook andere wijken komen tot een sluitende businesscase 
bij de aanleg van warmtenet, vernieuwing van de wijk en het nemen van klimaat-
adaptieve maatregelen? 

• Wat is de maatschappelijke en financiële meerwaarde van koppeling?
• Wie moet wat bijdragen vanuit welke middelen om tot een gecombineerde, 

gebiedsgerichte aanpak te komen? Dit is sterk contextgerelateerd, maar welke 
ingrediënten zijn in alle gevallen gelijk? 

In Paddepoel is het proces organisch verlopen, maar als je dit grootschalig in een 
gemeente op deze wijze wilt aanpakken, moet je verschillende processen en planningen 
van gemeente, bedrijven en bewoners op elkaar afstemmen. 

• Hoe kunnen betrokken partijen de planning van verschillende trajecten zo op elkaar 
aan laten sluiten dat zij optimaal gebruikmaken van de koppelkansen?

Het participatieproces is in Paddepoel goed verlopen. Bewoners voelen zich gezien en 
gehoord en zien hun ideeën ook terug in de vernieuwde wijk.

• Wat is een goed moment om het gesprek met de wijk te starten? 
• Wat zijn belangrijke ingrediënten voor een eerlijk en transparant proces? 
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Hoe kunnen we voor 

kennisontwikkeling en 

-deling met betrekking 

tot klimaatadaptatie 

in Nederland optimaal 

aansluiten bij de realiteit 

en behoefte van de 

eindgebruiker?

5. Inzichten
Hoe kunnen we voor kennisontwikkeling en -deling met betrekking tot klimaatadaptatie 
in Nederland optimaal aansluiten bij de realiteit en behoefte van de eindgebruiker, en 
tegelijkertijd een gestructureerd en transparant proces garanderen voor de besteding 
en bestemming van middelen?

Om uitspraken te kunnen doen over bovenstaande uitdaging is een aantal gesprekken 
gevoerd met professionals uit de praktijk en zijn er werkbijeenkomsten geweest met 
het team Samen Klimaatbestendig. De belangrijkste inzichten zijn in dit hoofdstuk 
opgenomen. Voor de goede orde merken wij op dat de inzichten zijn opgedaan in een 
aantal verkennende gesprekken. De uitspraken zijn niet allesomvattend en vooral 
bedoeld om de discussie op te starten. Een lijst van geraadpleegde personen is in de 
bijlage opgenomen.

Impliciete kennisvragen kunnen bijdragen aan een  
ondoorzichtig proces
In de praktijk zijn de kennisvragen van uitvoerende professionals niet expliciet, maar 
laten zich tussen de regels door lezen. De vragen die wij uit de casus Paddepoel hebben 
gedestilleerd (zie het vorige hoofdstuk) zijn hiervan een concreet voorbeeld. Ook de 
projectbezoeken die DPRA organiseert, leveren kennisvragen op die tussen de regels 
door worden gehoord. Het niet gezamenlijk expliciteren en valideren van deze latente 
vragen kan bijdragen aan een ondoorzichtig ervaren proces om tot een kennis-/onder-
zoeksagenda te komen. Het huidige proces om tot een onderzoeksagenda te komen 
wordt unaniem als ondoorzichtig ervaren. Een duidelijke rol en betrokkenheid van 
de eindgebruiker, heldere en tijdige communicatie gedurende het hele proces en 
werken vanuit een gemeenschappelijk belang zijn concrete suggesties om het proces  
te verbeteren.
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Kennisvragen of leervragen?
De behoefte aan kennis met betrekking tot het inrichten van samenwerking en rolver-
deling in de praktijk is wel expliciet uitgesproken. Net als de vraag hoe de business-
case voor klimaatadaptatie sluitend te krijgen. Daarmee lijken kennisvragen over het 
inrichten en begeleiden van het proces in de complexe realiteit van klimaatadaptatie 
explicieter te leven dan inhoudelijke kennisvragen. De behoefte om van elkaars erva-
ringen en inzichten te leren in multi-stakeholdertrajecten roept de vraag op of het in 
deze gevallen om kennisvragen of leervragen gaat. Als het vooral om leervragen gaat, 
betekent dit dat de trajecten die vanuit de kennisaanpak opgestart worden vooral in 
moeten zetten op het faciliteren van gezamenlijk leren in collectieven in plaats van op 
de ontwikkeling van nieuwe studies door partijen die zelf niet direct actief zijn in de 
leefwereld (zie figuur 1). 

Toepasbaarheid van kennis in praktijk te eendimensionaal
Verschillende typen gebruikers hebben verschillende soorten kennisvragen. Een tech-
nisch georiënteerde professional wil misschien een tool, een beleidsmedewerker wil 
weten hoe hij de tool kan gebruiken om klimaatadaptatie te agenderen. De verschil-
lende invalshoeken hebben de behoefte aan bruikbaarheid van kennis in de praktijk 
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De gebruiker centraal 

stellen en betrekken bij 

de ontwikkeling van 

kennistoepassingen is het 

antwoord op een effectieve 

en gebruiksvriendelijke 

toepasbaarheid van kennis  

en kennisinstrumenten.

gemeen. Ook de wens tot praktische handvatten en toepasbaarheid in praktijk van tools 
en rapporten is in de gesprekken meerdere keren genoemd. De gebruiker centraal 
stellen en betrekken bij de ontwikkeling van kennistoepassingen is het antwoord op een 
effectieve en gebruiksvriendelijke toepasbaarheid van kennis en kennisinstrumenten.

Kansen voor gezamenlijke ontwikkeling standaarden 
Met betrekking tot kennis ontwikkelen en delen is gesproken over de spanning op 
gezamenlijke kennisontwikkeling. Commerciële partijen beschouwen kennis en 
onderzoek vaak als onderscheidend vermogen in de markt. Sinds een jaar is de inge-
nieursbranche bij NKWK aangehaakt en nog zoekend naar rol en positie. Een ingang 
kan zijn om samen standaarden te ontwikkelen die ruimte laten voor eigen invulling 
en tools van de bureaus, maar die offertes transparanter maken en niet steeds leiden 
tot discussies over onvergelijkbare grootheden.

Klimaatadaptatie versnellen is delen en leren
Er zijn veel communities of practices en platforms waar good practices van klimaat-
adaptatie worden gedeeld. Het presenteren van good practices is echter niet hetzelfde 
als kennis delen. Nu blijft het vaak op het niveau steken van vertellen wat men heeft 
gedaan. De meerwaarde voor het leren zit meer in het delen van competenties die zijn 
ingezet, gesprekstechnieken, een verdieping op afwegingen, fouten en succesfactoren. 
Klimaatadaptatie is een complex vraagstuk dat wordt gekenmerkt door een veelheid 
aan stakeholders en belangen. Om dat proces effectief in te richten en te begeleiden is 
het van belang dat we dat proces snel leren en van elkaar leren. Alleen dan kunnen we 
klimaatadaptatie in Nederland versnellen.

https://waterenklimaat.nl/
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Een complex vraagstuk als 

klimaatadaptatie vraagt om 

een aanpak met een centrale 

rol voor de eindgebruiker, 

uitnodigend om mee te doen 

voor relevante stakeholders 

en methodisch in opzet.

6. Aanbevelingen
Een complex vraagstuk als klimaatadaptatie vraagt om een aanpak met een centrale 
rol voor de eindgebruiker, uitnodigend om mee te doen voor relevante stakeholders en 
methodisch in opzet. De ontwerpende en onderzoekende aanpak zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 leent zich hier goed voor. 

Zet de eindgebruikers van kennis centraal 
Betrek de eindgebruikers bij de ontwikkeling van kennis, tools en -toepassingen. In 
cocreatieve en participatieve werkbijeenkomsten kunnen zij hun bijdrage leveren aan 
de onderzoeks- en leeragenda. Door de eindgebruikers actief te betrekken worden 
betekenisvollere oplossingen gerealiseerd én leren betrokkenen hoe een ontwerpende 
en onderzoekende aanpak in de praktijk werkt. Zorg daarbij ook voor een overzich-
telijke structuur voor het in beeld brengen van leervragen en een transparante 
(en liefst participatieve) wijze van selecteren van thema’s/kennisprojecten.

Maak gebruik van persona’s
De uitvoerende professionals hebben verschillende vragen  
en behoeften ten aanzien van kennis en leren van klimaat-
adaptatie. Door de uitvoerende professionals te onder-
scheiden in verschillende doelgroepen en op basis 
daarvan verschillende persona’s te genereren, 
kunnen de eindgebruikers steeds heel  
makkelijk aan tafel worden gevraagd.
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Klimaatadaptatie is een 

onderwerp dat alleen in 

samenwerking van de  

grond komt.

Communiceer in alle fasen van het proces
Houd betrokkenen en geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang en tussen-
tijdse resultaten om tot een kennisagenda te komen. Dus nodig betrokkenen niet 
alleen uit voor een bijeenkomst, maar communiceer ook over de opvolging, tussen-
tijdse en uiteindelijke resultaten. Check ook regelmatig of men nog actief betrokken 
wil zijn, of alleen geïnformeerd wil worden.

Multidisciplinaire teams en een gemeenschappelijk belang
Klimaatadaptatie is een onderwerp dat alleen in samenwerking van de grond komt. 
Laat de verschillende disciplines (beleid, bestuur, techniek, ecologie, ...) die elkaar 
in praktijk nodig hebben ook gezamenlijk aan de kennisagenda werken. Betrek ook 
intermediaire organisaties zoals provincies vanuit hun rol als verbinder tussen 
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Maak een bewuste keuze voor 

een vorm en betrokkenheid 

van gebruikers die past bij het 

doel van het traject.

professionals en systeemwereld. Betrek ook meerdere ministeries die gezamenlijk 
kunnen faciliteren om de integraliteit te bewaken. De verschillende perspectieven die 
dat oplevert, leveren ook een gemeenschappelijk belang op.

Ontwerp een eerste proces en leer door te doen
Veel van de professionals waarmee Samen Klimaatbestendig contact heeft of waar-
mee de onderzoekers gesprekken hebben gevoerd, willen graag een actieve bijdrage 
leveren aan het ontwikkelen van een kennisagenda. Maak gebruik van deze energie 
en ontwerp een eerste proces. Houd het behapbaar; klimaatadaptatie is te complex 
en veelomvattend om volledig te kunnen zijn. Volg de stappen van de onderzoekende 
en ontwerpende aanpak. Manage verwachtingen door duidelijk te maken wat er aan 
inzet verwacht wordt, wie eigenaar is van de oplossingen en wat er mee gedaan wordt. 

Zorg voor variatie in samenhang
Zorg voor een goede mix van verschillende soorten kennistrajecten, afhankelijk van 
de verschillende doelstellingen en doelgroepen van het traject. Het ene thema leent 
zich meer voor fundamenteel onderzoek. Bij het andere onderwerp ligt de nadruk 
meer op kennisuitwisseling en samen leren door het opzetten van lerende communi-
ties en lokale of regionale leeromgevingen. Maak een bewuste keuze voor een vorm 
en betrokkenheid van gebruikers die past bij het doel van het traject.
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7. Bronnen
Werksessies met team Samen Klimaatbestendig (2)

Interviews (Groningen)
• Martijn Schuit, Beleidsmedewerker Groen en Yvette van Dijk, Beleidsmedewerker 

Klimaatadaptatie, team Stadsontwikkeling, Ruimtelijk beleid en ontwerp, Gemeente 
Groningen, gesproken op 01-07-19

• Henk Hilbolling, Manager Team Realisatie en Maarten van Wieringen, Communi-
catieadviseur, WarmteStad, gesproken op 29-08-19

• Floor Olijve, Gebiedsteammedewerker West, Gemeente Groningen, gesproken op 
29-08-19

• Titia Struiving, procesbegeleider, Co-creatie Paddepoel, gesproken op 29-08-19

Overige interviews
• Thijs van Spaandonk, stedelijk ontwerper, Bright en curator ‘energietransitie als 

hefboom’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2020, gesproken 
op 11-07-19

• Bert van Vijfeijken, Senior beleidsmedewerker leefomgeving, Vereniging Neder-
landse Gemeenten, gesproken op 16-09-2019

• Kim van Nieuwaal, Climate adaptation services, gesproken op 18-09-2019
• Edwin van der Strate, NL Ingenieurs, gesproken op 19-09-2019
• Han Frankfort, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gesproken op  

24-09-2019
• Joke van Wensem, Coördinerend adviseur, Directie Kennis, Innovatie en Strategie, 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gesproken op 25-09-2019
• Hugo Gastkemper, directeur, Rioned, gesproken op 27-09-2019
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8. Over de auteurs
DAVE VAN LOON
Als onderzoeker/adviseur stedelijke vraagstukken werkt 
Dave bij Kennisland aan een eerlijke, veerkrachtige en 
duurzame stad. Hiervoor doet hij (actie)onderzoek, 
begeleidt hij leernetwerken en ontwikkelt hij interven-
ties. Belangrijke thema’s daarbij zijn de duurzaam-
heidstransitie, het versterken van de lokale democratie 
en sociale gelijkheid.

dl@kl.nl 

ROLINKA KATTOUW
Kennisland heeft in dit project samengewerkt met 
Rolinka Kattouw van Oostwest. Rolinka werkt als  
creatief strateeg, onderzoeker en ontwerper aan  
complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze ontwik- 
kelt en begeleidt cocreatieve en multi-stakeholder- 
processen om tot betekenisvolle oplossingen te komen. 
Daarbij zet ze design research in om de verbinding 
tussen gebruiker en oplossing te bewerkstelligen.

rolinka@oostwest.eu 

Foto’s: ‘Dave’ / Giorgos Gripeos / CC BY | ‘Rolinka’ / Liesbeth Dingemans / Alle rechten voorbehouden

mailto:dl%40kl.nl?subject=
mailto:rolinka%40oostwest.eu?subject=
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9. Over Kennisland
KL onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang. Dit doen we door het 
lerend en vernieuwend vermogen van de samenleving te vergroten. We streven 
naar een wereld waarin systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. 
Waarin iedereen meeprofiteert, in plaats van alleen de happy few. We werken aan 
een samenleving die inclusief en duurzaam is in alle opzichten. We leren in de prak-
tijk en passen wat we leren toe om die praktijk te verbeteren. Vervolgens delen we 
de opbrengsten omdat we vinden dat de hele samenleving zulke oplossingen moet 
kunnen gebruiken. Met nieuwe concepten, strategieën, leerprogramma’s, methodes 
en lerende netwerken zorgen we – niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk – 
voor maatschappelijke vooruitgang.

Kennisland:

• ontwerpt experimenten en aanpakken en blijft deze continu testen en dooront-
wikkelen;

• combineert lessen uit de praktijk met wetenschappelijke kennis en eigen inzichten;
• smeedt onalledaagse partnerschappen, bouwt aan nieuwe bewegingen en 

lerende gemeenschappen;
• werkt top-down én bottom-up met mensen die vanuit uiteenlopende rollen 

betrokken zijn bij een vraagstuk;
• besteedt in het bijzonder aandacht aan perspectieven die niet vanzelfsprekend 

gehoord worden;
• levert munitie aan vernieuwers, veranderaars en dromers.

Lees hier meer over Kennisland en ons werk op het gebied van stedelijke vernieuwing.

mailto:https://www.kl.nl/themas/stedelijke-vernieuwing/?subject=
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Auteursrechtelijke 
informatie
Tenzij anders vermeld (bij sommige afbeeldingen) is alles in dit werk gelicenseerd 
onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0). 
Dit betekent dat je deze publicatie mag kopiëren, aanpassen en verder verspreiden, 
zelfs voor commerciële doeleinden, zolang je de maker van het werk vermeldt, een 
link naar de licentie (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) plaatst en aan-
geeft of het werk veranderd is. 

Gebruik de volgende literatuurreferentie: 
Loon, D. van, Kattouw, R. (2019). Op weg naar een lerende community voor klimaat-
adaptatie. Amsterdam, Kennisland. Gelicenseerd onder CC BY 4.0. 
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