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Risicodialoog

Beleving en aanvaarding 

DooR Pieter Lems en stan Vergeer

“a
ls ik van tevoren geweten had dat de 
overstromingsrisico’s zo klein waren, 
had ik me veel minder zorgen 
gemaakt.” Deze conclusie trok de 

directeur van een omslagbedrijf in Zwolle na de afron-
ding van een dialoog over de overstromingsrisico’s 
van zijn buitendijks gelegen bedrijf (zie kader).  De 
uitspraak is interessant, omdat het de stress ver-
woordt die mensen kunnen ervaren als het water-
schap de mogelijkheid van een overstroming aan de 
orde stelt. Bovendien laat de uitspraak zien dat de risi-

codialoog erin is geslaagd om tot 
een meer genuanceerde perceptie 
van het overstromingsrisico te 
komen. Waterschap Drents 
Overijsselse Delta heeft een aantal 
lessen getrokken uit een risicodia-
loog over overstroming. Deze lessen 
zijn ook toepasbaar voor een dialoog 
over wateroverlast, hitte en droogte.

De beleving van risico’s
Het voeren van een constructief 
gesprek over waterrisico’s is niet 

eenvoudig. Zo’n gesprek kan 
gemakkelijk leiden tot afwerende 
en emotionele reacties. Een norma-
le reactie als risico’s ter sprake 
komen. De risicodialoog gaat 
namelijk verder dan mensen 
inzicht te geven in de kans op een 
overstroming. De kern van de dia-
loog is het gesprek over de beleving 
en aanvaarding van die risico’s. 
Gewapend met feiten over water-
dieptes en overstromingsduur, kan 
een waterschapper de dialoog 

De risicodialoog doorbreekt de verwachting van ondernemers en bewoners dat de overheid borg 
staat voor alle waterrisico’s. Het doel van de dialoog is dat verschillende doelgroepen de risico’s 
leren duiden en zo nodig besluiten zich beter te beschermen, maar hoe doe je dat?   

Uitgelicht: Waterveiligheid 
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Het buitendijks gelegen bedrijven terrein ligt aan het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal. 
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 Uitgelicht: Waterveiligheid

ongewild opblazen. De inzet van de 
overheid is om deze feiten aan de 
orde te stellen, maar dan wel van-
uit een gevoeligheid voor de bete-
kenis van deze feiten voor de 
gesprekspartners. Zo hebben men-
sen tijd nodig om informatie over 
de risico’s te verwerken. 

Naast tijd, is het belangrijk om als 
overheid duidelijk te zijn en te blij-
ven over het doel van de dialoog: 
het afwegen van de risico’s en het 

besluiten over eventuele maatrege-
len. In de dialoog op het buiten-
dijks gelegen bedrijventerrein 
kreeg dit vorm door hoogwatersi-
mulaties te organiseren. Tijdens 
bedrijfsbezoeken hebben de onder-
nemers hun bedrijf laten zien, en is 
de impact besproken van een over-
stroming voor de bedrijfsvoering. 
Na het bezoek is aan de onderne-
mers gevraagd de schade te kwan-
tificeren, zo mogelijk met hulp van 
hun verzekeraar. De schattingen 
van de schade zijn verwerkt in een 
risicodiagram. Dit diagram maakt 
in een oogopslag de impact van 
verschillende overstromingsscena-
rio’s inzichtelijk. Bovendien helpt 
het diagram de impact voor de ver-
schillende bedrijven te vergelijken. 
Ten slotte heeft het waterschap de 
ondernemers ondersteund in het 
bedenken van mogelijke maatrege-
len om de gevolgen te beperken. 
Voor de start van de risicodialoog 
is met de ondernemers gesproken 
over hun actieve inbreng. 

Kansen creëren
Een gesprek over klimaatrisico’s ligt 
gevoelig en mensen zijn niet zomaar 
bereid risico’s af te wegen. Dat 
vraagt van het waterschap om flexi-
bel in te spelen op kansen voor een 
risicodialoog, of deze kansen te creë-

ren. Ulrich Beck sprak al in de jaren 
negentig van de vorige eeuw over 
een ‘risicomaatschappij’. Hij consta-
teerde dat de maatschappelijke voor-
uitgang ook het gevoel van kwets-
baarheid heeft vergroot. Wie veel 
heeft, heeft veel te verliezen. De 
maatschappelijke reactie is een 
groot vertrouwen in technologie en 
een sterk beroep op de overheid. Ook 
waterveiligheid heeft een technische 
insteek, met een centrale rol voor de 
overheid. De risicodialoog door-

breekt de verwachting van mensen 
dat de overheid borg staat voor alle 
waterrisico’s. Het is daarom de rol 
van de overheid om een aanleiding 
te creëren, bijvoorbeeld bij dijkver-
sterkingsprojecten van primaire of 
regionale keringen. Deze kansge-
richte aanpak past goed bij de aard 
van het adaptatievraagstuk, dat gaat 
over het versterken van de capaciteit 
van de samenleving om de schade 
van extreme situaties op specifieke 
plekken zo veel mogelijk te beper-

ken. Zo’n kansgerichte aanpak kan bijvoorbeeld 
invulling krijgen door flitsteams te organiseren voor 
het voeren van pop up risicodialogen. Een interessan-
te overweging voor de werkregio’s in oprichting voor 
uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 
Deze teams kunnen aanhaken bij projecten of zelf ini-
tiatieven nemen om de dialoog op gang te krijgen. Zo 
onderzoekt het waterschap met de andere overheden 
in de IJssel-Vechtdelta de mogelijkheid van een kli-
maat escaperoom en een radioserie ‘hoe lang houdt u 
het vol op zolder?’ 

Voorstelbaarheid
Een risicodialoog is meer dan een informatief 
gesprek over risico’s. Kern van het gesprek is dat je 
mensen de risico’s laat beleven, door ze een actieve 
rol te geven bij het bepalen van de impact en daar-
mee de risico’s beter voorstelbaar te maken. De risi-
codialoog voegt daarmee een essentiële factor toe 
aan de bekende formule voor het bepalen van risi-
co’s: gepercipieerd risico = kans x gevolg x voorstel-
baarheid. De uitdaging voor professionals is om 
ruimte te geven aan de gevoeligheid van risico’s en 
deze gevoeligheid ter sprake te brengen. 

Pieter Lems is beleidsadviseur bij het waterschap Drents 
Overijsselse Delta en Stan Vergeer is trainee

De risicodialoog op bedrijventerrein Voorst in Zwolle

Een deel van het bedrijventerrein Voorst ligt buitendijks. De dijk die door het terrein loopt, 
voldoet niet aan de nieuwe norm. Het waterschap is daarom in 2015 gestart met de planver-
kenning in het kader van het HWBP. In een van de onderzochte alternatieven zou het gehele 
bedrijventerrein binnendijks komen te liggen door de plaatsing van een keersluis ten noorden 
van Zwolle. Het waterschap heeft eind 2017 echter gekozen voor versterking van de huidige 
keringen. Aanvullend heeft het algemeen bestuur bepaald om met de ondernemers van de 
buitendijks gelegen bedrijven in gesprek te gaan over de overstromingsrisico’s. Met als uit-
gangspunt dat ondernemers zelf besluiten over en investeren in extra maatregelen. In een 
periode van drie maanden zijn de risico’s besproken en mogelijke maatregelen verkend. Uit-
komst van de dialoog is dat ondernemers de risico’s hebben afgewogen. Deze risico’s bleken 
voor de meeste bedrijven kleiner dan andere bedrijfsrisico’s. Op grond van het verkregen 
inzicht in de werkelijke risico’s en de constructieve houding van het waterschap tijdens de 
dialoog, hebben deze ondernemers bovendien afgezien van bezwaar- en beroepsprocedures. 
Hiermee is vertraging van het HWBP-project Stadsdijken voorkomen. 

De risicodialoog doorbreekt de  
verwachting dat de overheid borg  
staat voor alle waterrisico’s
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