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Risicodialoog
  

 what’s in a name?



Risicodialoog
Risicodialoog is een prachtige Haags-ambtelijke term 
die geen burger of ondernemer zou verzinnen – en 
evenmin een term die ervoor zorgt dat een burger of 
ondernemer enthousiast op zijn of haar vrije avond naar 
een gemeentelijke bijeenkomst gaat, schat ik zo in. Hoe 
betrekken we de samenleving effectief bij het klimaat-
bestendig maken van steden? Ekamper liet mooie voor-
beelden zien van hoe de gemeentelijke trekkers van 
klimaatadaptatie met andere gemeentelijke afdelingen, 
andere organisaties en bewoners het gesprek aan-
gingen over klimaatbestendige inrichting van de stad. 
Onderdeel van het gesprek met de samenleving in Gro-
ningen was onder meer een ‘ontwerpmanifestatie voor 
een klimaatbestendige stad’. Dat brengt waarschijn-
lijk meer mensen in beweging dan een ‘risicodialoog’.  
Ekamper wilde het proces in Groningen nog geen ‘offici-
ele’ risicodialoog noemen, omdat de gemeente feitelijk 
nog volop bezig was met het in kaart brengen van de 
klimaatrisico’s via de stresstest. Maar is er wel een offi-
cieel juiste tijd en vorm voor de risicodialoog, of gaat het 
juist om maatwerk, passend bij tijd, plaats en gespreks-
partners? 

Risico’s en kansen
Klimaatverandering brengt ernstige en kostbare risico’s 
met zich mee. Volgelopen tunnels waar automobilisten 
in dure auto’s zich in vastrijden; extra sterfte door hitte; 
of scholieren die slecht presteren in te warme klasloka-
len met ook nog eens te veel CO

2
 in de lucht; scheef zak-

kende huizen door rottende funderingspalen als gevolg 
van dalend grondwater. Dat vereist actie van overhe-
den én van huiseigenaren, ondernemers, verzekeraars, 
personeel van verzorgingstehuizen. Een risicodialoog 
kan helpen om mensen of organisaties in beweging te 
krijgen als ze de risico’s nog niet kennen, als ze de nei-
ging hebben risico’s te onderschatten of als ze alleen 
de overheid aanwijzen als de organisatie die de risico’s 
moet oplossen. Een risicodialoog kan ook het omge-
keerde doel en effect hebben, mensen geruststellen. 

Pieter Lems en Stan Vergeer van Waterschap Drents 
Overijsselse Delta laten in hun artikel in Het Water-
schap (november 2018) een ondernemer aan het woord 
die zich na de risicodialoog over overstromingsrisico’s 
van een buitendijks liggend bedrijf bij Zwolle juist veel 
minder ongerust maakt dan hij daarvoor deed. Het gaat 
dus om het goed duiden van de risico’s en dat betekent 
soms mensen wakker schudden en op andere momen-
ten vooral geruststellen.

Klimaatverandering zorgt niet alleen voor risico’s. 
Maatregelen voor klimaatadaptatie bieden volop kan-
sen voor een mooiere stad. Meer groen, dat schaduw en 
koelte brengt maar ook kansen biedt voor biodiversiteit, 
ontspanning en natuurlijk spelen. Meer water, dat kwa-
liteit toevoegt aan de leefomgeving van mensen. Com-
bineren van klimaatbestendigheid met maatregelen 
voor energietransitie zoals het aanleggen van warmte-
netten. De stad kan mooier, slimmer en veerkrachtiger 
worden als opgaven goed aan elkaar gekoppeld worden. 
Dat betekent dat we in het gesprek daarover ook niet 
alleen stress(testen) en risico’s centraal stellen maar 
juist ook de kansen ter sprake brengen. 

Dialoog
Een dialoog is een mooi woord, dat hoge verwachtingen 
wekt over sfeer en insteek van het gesprek. De mede-
werkers van Voion, een bureau voor opleiding voor het 
Voortgezet Onderwijs, onderscheiden op hun website 
(www.voion.nl) een aantal kenmerken van een professi-
onele dialoog, die ook mooi passen op ‘onze’ risicodia-
loog:
•	Een dialoog heeft een onderzoekend karakter. Er 

moet ruimte zijn voor verschillende perspectieven, 
het gaat niet om een snel besluit.

•	Er is sprake van een gezamenlijk groter belang waar 
alle deelnemers mee te maken hebben. In dit geval 
dus een klimaatbestendige inrichting van de leefom-
geving, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 
ervaart en neemt.

Bij de City Deal bijeenkomst op 28 januari in Zwolle stond bij de 
werkgroep ‘Maatschappij in Beweging’ het thema Risicodialoog 
centraal. De groep besprak onder meer de ervaringen van Tamara 
Ekamper, programmaleider Duurzaamheid en Leefomgeving bij 
de gemeente Groningen en de plannen van de landelijke werk-

groep het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor onder-
steuning bij de risicodialoog. Bauke de Vries organiseert samen 
met Carolien van Merksteijn en Ymke van Buuren (Tauw) deze 
werkgroep en presenteert in dit essay zijn gedachten rondom de 
risicodialoog. 
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•	Gesprekspartners zijn gelijkwaardig, alle ingebrachte 
gezichtspunten zijn even belangrijk. Verschillen in rol 
of functie worden geaccepteerd om het eindresultaat 
sterker te maken.

•	Er is sprake van een concrete aanleiding of casus. 
Dat kan een calamiteit zijn (overstroming, extreme 
droogte), het uitvoeren van een stresstest, of het voor-
nemen voor een ingreep in een gebied die kansen biedt 
voor klimaatbestendige maatregelen.

•	Er moet ruimte zijn voor de persoonlijke beleving van 
betrokkenen. Dat geldt zeker ook bij ‘onze’ risicodia-
loog. Zorgen over veiligheid of droge voeten moeten 
geuit kunnen worden en moeten serieus genomen 
worden. Tegelijkertijd kunnen experts zorgen ook in 
hun perspectief plaatsen en onterechte zorgen wegne-
men en moet de dialoog helpen om partijen in beweg-
ing te krijgen.

Aan de ene kant zal een risicodialoog deze open en ge-
lijkwaardige insteek hebben. Aan de andere kant kan en 
moet het soms ook confronterend en duidelijk zijn: er 
zijn risico’s waar een overheid wél de verantwoordelijk 
voor heeft en neemt, en risico’s waar dat niet zo is, waar 
de bal bij de eigenaar van een huis of een bedrijfspand 
ligt. Helderheid over verantwoordelijkheden en over ef-
fectieve samenwerking moet dus ook een doel zijn van 
een risicodialoog.

Continu proces
Ekamper liet zien dat de risicodialoog in Groningen niet 
benaderd wordt als een begrensde fase in een strak om-

lijnd stappenplan, maar als een continu proces, zowel 
intern als extern gericht. Het betrekken van meerdere 
gemeentelijke sectoren is nodig om de hele organisatie 
klimaatbewust en klimaatbestendig te maken. Stake-
holdersessies in de fase van de stresstest helpen om de 
kwaliteit van de ruimtelijke analyses te verbeteren en 
dus beter zicht te krijgen op de échte knelpunten. Ze hel-
pen ook om mensen in een vroeg stadium alert te krijgen 
en te laten meedenken. Ze presenteerde mooie excuses 
van partijen om niet mee te doen: ‘wij hebben binnen 
een airco – we hoeven ons dus niet druk te maken om 
hittestress’. ‘Wij zijn al zo druk met de energietransitie, 
geen tijd om ook nog mee te denken over klimaat’. De dia-
loog is niet ´klaar´ als er een uitvoeringsplan is opgesteld 
of als de maatregelen daaruit uitgevoerd zijn. Gemeente 
en stakeholders moeten met elkaar in gesprek blijven, 
om samen het effect van maatregelen te monitoren, de 
vinger aan de pols te houden, te reageren op bijzondere 
gebeurtenissen zoals een extreem droge zomer of een 
extreem nat voorjaar. 

Integraal werken
Dat laatste pleit er ook voor om in een dialoog met bewo-
ners en andere stakeholders niet alléén klimaatbesten-
digheid mee te nemen, maar breed te kijken naar de kwa-
liteit van wijken en de verwachte ruimtelijke ingrepen als 
gevolg van de komende transities. Misschien hoeft dan 
de straat maar één keer open en kan de aanleg van het 
warmtenet of de waterstofleiding tegelijk met de aan-
passing van het riool of het aanleggen van waterpasse-
rende verharding worden uitgevoerd. Het opstellen van 
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een Omgevingsvisie biedt daar goede kansen voor, zoals 
ook benadrukt werd in de bijdrage van Gert Dekker van 
Ambient, op 28 januari. 

Wat leren we hieruit voor onze DPRA-risicodialogen? 
Samengevat komen voor mij in ieder geval de volgende 
kernpunten daaruit naar voren.
•	Bedenk goed hoe je het noemt richting beoogde 

deelnemers. Een positieve insteek kan mensen mak-
kelijker in beweging krijgen. Ontwerpmanifestatie, 
wijkgesprek, stadsgesprek, samen werken aan een kli-
maatbestendige stad.

•	Denk ook aan andere vormen dan alleen bijeenkom-
sten in zaaltjes. Een excursie, een workshop tuinen 
onttegelen met Groei en Bloei, een animatie op een 
VR-bril of een interactieve facebookpagina kunnen 
ook onderdeel zijn van een risicodialoog. Zo bereik je 
andere effecten en andere groepen mensen. 

•	Er is geen vastomlijnd begin en eind, de dialoog met de 
samenleving is van belang gedurende het hele proces 
van analyse, planvorming, uitvoering en evaluatie.

•	Koppel waar mogelijk opgaven, omdat klimaatbesten-
digheid voor bewoners en ondernemers geen separaat 
onderwerp is. Het is onderdeel van de kwaliteit van 
hun leefomgeving, evenals verkeer, energie-infrastruc-
tuur, groen en speelvoorzieningen.

•	Zorg voor een open, veilige sfeer, waar mensen alles 
kunnen zeggen en waar ook helderheid is over wat al 
vast staat en wat er met de uitkomsten van de bijeen-
komst gaat gebeuren. Onduidelijkheid daarover is de 
grootste valkuil bij interactieve processen.

•	Combineer activeren en geruststellen, afhankelijk 
van de situatie. Wees eerlijk en helder over kansen, 
waarschijnlijkheden, extreme buien en verantwoorde-
lijkheden van verschillende partijen. 

Misschien moeten we wel het meest blij zijn als in het 
komende jaar nergens een risicodialoog wordt georgani-
seerd, maar het overal bruist van de ontmoetingen waar-
in bewoners, ondernemers en overheden gezamenlijk 
werken aan het klimaatbestendig maken van hun leef-
omgeving.


