
Klimaatverandering leidt 
tot een toenemende kans op 

wateroverlast, overstromingsrisico’s 
en hittestress in onze steden als we niets 

doen. Bij het klimaatbestendig maken 
van de leefomgeving kunnen bewoners 
een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld 

door niet de gehele tuin te verharden, 
een groen dak aan te leggen of 

simpelweg de drempel te verhogen 
bij renovatie om wateroverlast te 

voorkomen.

De rode draad uit 5 werksessies
De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontplooid om bewoners bewust te 
maken van klimaatadaptatie en te stimuleren maatregelen te treffen. Deze initiatieven 
komen zowel van overheden (b.v. Operatie Steenbreek, Amsterdam Rainproof of 
subsidieregelingen) als van onderop in de vorm van bewonersinitiatieven. In het 
kader van de Citydeal Klimaatadaptatie is door de Citydeal werkgroep het thema 
Maatschappelijke initiatieven in 5 werksessies onderzocht. 

Hoe kun je bewoners prikkelen om maatregelen te treffen die bijdragen aan een 
klimaatbestendige leefomgeving en hoe kun je gemeentes, waterschappen en andere 
instanties leren om effectief gebruik te maken van bewonersinitiatieven? En welke 
aanpakken kun je daarvoor hanteren in relatie tot verschillende typen bewoners? En 
hoe spoor je maatschappelijke en/of bewoners initiatieven (of van bedrijven) op waar 
klimaatadaptatie bij ondergebracht kan worden (meekoppelkansen)? 

Deze interactieve pdf neemt je mee door geleerde lessen uit de werksessies, de rode 
draad hierdoor en behandelde cases. Klik op de startknop hieronder voor het begin.

Maatschappelijke initiatieven
City Deal Klimaatadaptatie 



Vijf werksessies
Maatschappelijke initiatieven in 2017-2018

Bewustzijn
Hoe creëer je bewustzijn zodat bewoners maatschappelijke 
initiatieven gaan ontplooien? Hoe vind je de bewoner met een 
initiatief? En hoe koppel je klimaatadaptatie aan een initiatief van 
een bewoner die zich enthousiast richt op een andere opgave? Hoe 
kun je zonder shock event in de stad bewoners toch motiveren 
om klimaatadaptieve maatregelen te nemen? En maak je hierin 
onderscheid in het type bewoners?

Groene, klimaatrobuuste schoolpleinen
Wanneer kun je spreken van een groen en/of klimaatrobuust schoolplein? 
Welke voor- en nadelen heeft zo’n plein, en hoe kunnen we er in het 
algemeen voor zorgen dat schoolpleinen beter worden ingericht? Het 
realiseren van groene en klimaatrobuuste schoolplein is meestal een 
flinke uitdaging door de vele belangen die spelen en de hoge eisen 
die men stelt aan het plein. Tegelijkertijd ligt er vaak een enorme kans 
om schoolpleinen een nieuwe betekenis te geven waar niet alleen 
schoolkinderen van profiteren, maar soms een hele buurt of stad.

Financiering
Het financieel faciliteren van maatschappelijke initiatieven gaat soms 
in de vorm van opdrachtverlening, maar ook vaak door middel van 
een subsidieregeling. Daarmee komen echter ook vragen op hoe het 
op de lange termijn georganiseerd kan worden en of het mogelijk is 
een verdienmodel te creëren zodat het initiatief zonder subsidie kan 
voortbestaan. Welke vorm sluit goed aan bij de initiatieven? Welke 
aspecten zijn handig/belangrijk voor overheden (rechtmatigheid, 
rechtsgelijkheid, lage handlingsdruk (inzet en doorlooptijd).

Overheidsrollen
Overheidsorganisatie werken met maatschappelijke initiatieven 
volgens alle vier de overheidsrollen: de presterende, samenwerkende, 
rechtmatige en responsieve overheid. Afhankelijk van de activiteit kan 
worden geschakeld tussen deze rollen. Terugkijkend op de eerste vier 
werksessie, op welke rol ligt dan de nadruk per thema? 

Evaluatie werksessies
Terugkijk en samenvatting van Maatschappelijke initiatieven. Wat hebben 
we bereikt binnen dit thema en hoe kunnen we dat gebruiken om verder 
te komen in de City Deal? Waar zien we kansen en waar willen we mee 
aan de slag het komende jaar?

Beheer en onderhoud
Verantwoordelijkheden en afhankelijkheden zijn in de praktijk lastig 
als het gaat om maatschappelijke initiatieven. Bij wie liggen ze? Nu 
en straks. In het begin is dit meestal geen probleem, maar op de 
lange termijn is het de vraag hoe dit duurzaam te organiseren is. Dit 
zit naast de financiering (thema 2) voornamelijk in het beheer en 
onderhoud van een initiatief. 
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DE RODE DRAAD
Door vijf werksessies Maatschappelijke initiatieven

Over het algemeen worden de maatschappelijke 
initiatieven geïnitieerd door initiatiefnemers die 
enthousiast, bevlogen en flexibel zijn. Andere 
kenmerken zijn dat ze kennis en toegang tot 
een breed netwerk hebben. Het zijn vaardige en 
bedreven netwerkers, waardoor ze makkelijk de 
juiste contacten leggen en financiën regelen. 

De besproken initiatieven beginnen meestal niet 
bij klimaatadaptatie, maar gaan over andere 
belangen van de initiatiefnemers. In vergroening 
komt het vaak samen met mogelijk een koppeling 
naar klimaatadaptatie. De initiatieven verschillen in 
formaat van boomspiegel tot aan schoolplein. Voor 
overheden is het dus belangrijk om in de huid van de 
ander te kruipen om goede verbindingen te kunnen 
leggen.

Gemeenten en waterschappen verkennen hoe ze 
deze maatschappelijke initiatieven kunnen faciliteren 
en merken dat soms de eigen organisatie als rem 
kan werken. Werkenderwijs vinden ze steeds meer 
mogelijkheden om op een goede manier te faciliteren 
of samen te werken. 

Belangrijk is dat er vertrouwen gecreëerd wordt in 
de relatie tussen gemeente en initiatiefnemer, maar 
ook flexibiliteit in de gemeentelijke organisatie zelf. 
Als overheid moet je zoveel mogelijk meebewegen 
met het tempo van initiatieven en verwachtingen 
managen in het proces.

Een ander belangrijk thema is ervoor te zorgen dat 
maatschappelijke initiatieven zich niet beperken 
tot een klein aantal wijken, maar dat ook de wijken 
die lastiger dit soort initiatieven oppakken daarin 
gefaciliteerd worden. 

“De 
burger verleent 

een gunst aan de 
gemeente met een 

maatschappelijk 
initiatief”



GELEERDE LESSEN
Tijdens vijf werksessies Maatschappelijke initiatieven

“Mensen moeten 
het zelf een succes 

vinden en leuk blijven 
vinden” 

Kenmerken van maatschappelijke initiatieven
• Zelfbeheer wordt vaak gezien als een gunst van de 

gemeente aan de burger door zelfbeheer toe te 
staan. Maar kunt het ook andersom zien: de burger 
verleent een gunst aan de gemeente.  

• Een kenmerk van klimaatadaptatie is de complexiteit 
van de verdeling van kosten en baten, waardoor 
je op alle schalen moet samenwerken binnen de 
overheidsorganisatie.

• Een meerwaarde van maatschappelijke initiatieven 
is het vergroten van participatie. Het helpt ook 
kinderen om zich er al jong mee bezig te houden. 
Het vergroot bewustwording en daarmee ook 
de acceptatie en steun van investeringen in 
klimaatadaptatie. 

Strategisch handelen
• Zoek zo breed mogelijk naar ambassadeurs om 

een brede en veelvormige doelgroep te bereiken. 
Een onafhankelijke organisatie kan een goede 
intermediair zijn voor snel handelen. 

• De overheid kan initiatieven versterken door ze 
zichtbaar te maken, initiatiefnemers in het zonnetje 
te zetten en te laten zien dat ze goed bezig zijn. En 
doe dat op een manier die bij die initiatiefnemer 
aansluit. 

• Wees er alert op dat er voldoende draagvlak is 
voor het initiatief in de wijk. Daarmee kan er meer 
verbinding ontstaan in de wijk. 

“Een onafhankelijke organisatie of een team met 
budget kan een goede intermediair zijn voor snel 

handelen.”



Relatie binnen de overheidsorganisatie
• Meekoppelen met andere beleidsdoelstellingen 

is vaak mogelijk. Dit vraagt actieve afstemming 
tussen verschillende teams, waardoor budgetten 
gecombineerd kunnen worden. 

• Overheden zien kansen in zelfbeheer. Het is aan te 
raden om budget te reserveren om het beheer weer 
over te nemen als het initiatief eindigt. 

• Binnen de overheidsorganisatie is het integraal 
werken aan klimaatadaptatie niet standaard. Weet 
dat het tijd kost en streef ernaar dat management 
en bestuur erop sturen.

• Zoek zo breed mogelijk naar ambassadeurs om 
een brede en veelvormige doelgroep te bereiken. 
Een onafhankelijke organisatie kan een goede 
intermediair zijn voor snel handelen. 

GELEERDE LESSEN
Tijdens vijf werksessies Maatschappelijke initiatieven

“Klimaatadaptatie is geen doel maar een middel. 
Participatie is het doel. Mensen in beweging krijgen om 

zich met de hele stad bezig te houden.”

Relatie tussen overheid en initiatiefnemer
•  Geld direct aan een particulier geven is voor de 

meeste overheden lastig. Dit is wel mogelijk via een 
stimuleringsregeling of initiatievenbudget. In plaats 
van geld geven, kan er ook gedacht worden aan het 
faciliteren van diensten en producten. 

• Om de drempel voor zelfbeheer van groen te 
verlagen is het verstandig om in contracten geen 
langdurige verplichtingen op te nemen.

• Om als overheid af te kunnen wegen of je een 
initiatief ondersteund moet je vooraf bepalen wat 
je doel is en wat je wilt bereiken. Er is een verschil 
tussen initiatieven die bewustzijn creëren en 
initiatieven die cruciaal zijn voor het oplossen van 
fysieke knelpunten. En wees daarover transparant, 
zorg dat mensen dat weten. 

• Verdiep je in de verschillende drijfveren van 
bewoners en lokale initiatieven en zorg dat je daar 
zoveel mogelijk op aansluit. 



GELEERDE LESSEN
Tijdens vijf werksessies Maatschappelijke initiatieven

Bron: NSOB

De rol van de overheid
• Binnen hetzelfde initiatief kan de rol van de 

overheid variëren. Daarbij bepaalt de mate van 
urgentie ook de overheidsrol: die is meer actief 
sturend als de opgave urgenter is. Wees je bewust 
van de rol die je hebt als overheid en spreek dat ook 
uit. De figuur hiernaast geeft een overzicht van de 
verschillende overheidsrollen.

• Een netwerkende of samenwerkende overheid 
kan uitnodigend werken richting inwoners en 
zorgen voor een betere samenwerking binnen  
overheidsorganisaties

• Het samenwerken met maatschappelijke initiatieven 
vraagt een flexibele omgang met werktijden en om 
het bewaken van persoonlijke grenzen. 

• Bij de ontwikkeling van klimaatrobuuste 
schoolpleinen moet de overheid aansluiten bij 
het tempo en de energie van de school en de 
betrokkenen. Zorg dat zij enthousiast blijven 
en hou rekening met verschillende wensen en 
verwachtingen van mensen. Er zijn bijvoorbeeld 
mensen die een jaar kunnen wachten en mensen die 
nu actie willen.



CASES UIT DE PRAKTIJK
Maatschappelijke initiatieven

Alle basisschoolpleinen groenblauw!
Vanuit het programma Klimaatadaptatie is het 
Hoogheemraadschap van Delfland samen met basisscholen 
gestart met het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen. Groen, 
door ontharding en meer ruimte voor de natuur en schaduw, en 
blauw door maatregelen om regenwater op te vangen, vast te 
houden en te hergebruiken. Regenwater vanaf schooldak en -plein 
wordt zichtbaar afgekoppeld naar vasthoudvoorzieningen, zoals 
aquaflow, infiltratiekoffers, wadi of regenton. Delfland biedt een 
financiële bijdrage, kennis en zijn netwerk aan de school. Kinderen 
worden net als hun ouders, leerkrachten en omwonenden meer 
waterbewust en leren wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving 
klimaatbestendig te maken.

Meer informatie?
Natalie Lorenz, Hoogheemraadschap van Delfland 
nlorenz@hhdelfland.nl

Regenwacht als intermediair naar bewoners in Amsterdam
De Regenwacht helpt Amsterdammers om hun huizen en tuinen 
regenbestendig te maken. Het team ZZP-ers met zowel technische, 
tuinontwerp- en proceskennis is een waardevolle aanvulling op 
Amsterdam Rainproof. Hoe bereik je Amsterdammers die wat 
willen met rainproof, hoe leer je ze maatregelen toe te passen op 
eigen terrein en hoe zorg je dat de Amsterdammers de opgedane 
kennis met elkaar delen? Bewoners met rainproof-initiatieven 
of problemen worden door hen ter plekke verder geholpen. 
Op basis van hun ervaring ontwikkelen en ontsluiten zij samen 
met Rainproof specifieke handboeken, tips en tricks om andere 
bewoners op weg te helpen.

Meer informatie?
Irene Poortinga, Amsterdam Rainproof,  irene@rainproof.nl

https://www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/van-betegeld-terrein-naar-groenblauw-schoolplein
https://www.rainproof.nl/nieuws/de-regenwacht-aan-de-slag


CASES UIT DE PRAKTIJK
Maatschappelijke initiatieven

Meet je stad! Bewoners betrokken bij klimaatverandering 
via citizenscience.
Meet je stad! is een project waarbij bewoners in Amersfoort het 
klimaat in de eigen leefomgeving onderzoeken. Dit onderzoek 
wordt vormgegeven door drie groepen: de meetgroep, de 
verhalengroep en de floragroep. Deze groepen bestaan uit 
burgerwetenschappers: gewone, nieuwsgierige Amersfoorters die, 
gedreven door individuele interesses, onderzoek doen naar onder 
meer temperatuur, persoonlijke klimaatbeleving en bloeitijden in 
de stad. De kracht van Meet je stad! Zit in de betrokkenheid van de 
bewoners: zij ontwikkelen en bouwen de meetapparatuur, zorgen 
voor de metingen, observaties en verhalen en analyseren de data. 
Met hun unieke, individuele inbreng bepalen ze zelf de richting en 
aard van het onderzoek.

Meer informatie? www.meetjestad.net, Sandra Sijbrandij, 
AJ.Sijbrandij@amersfoort.nl

Tegel eruit, Plant erin: Operatie Steenbreek! 
Samen de stad klimaatbestendig en aantrekkelijk maken door 
tuinen, straten en pleinen te vergroenen. Dat is het doel van de 
landelijke actie Operatie Steenbreek. Via Operatie Steenbreek 
kunnen bewoners, bedrijven, scholen hun tuin- en stoeptegels 
inleveren in ruil voor planten. Inmiddels zijn al 75 gemeenten 
aangesloten. In Den Haag is Stichting Duurzaam Den Haag 
verantwoordelijk voor deze ‘Operatie’. En met succes. In de 
afgelopen jaren zijn tijdens acties in wijken en op scholen al 
tienduizenden stenen door inwoners ingeleverd. Het succes van 
de Haage Steenbreekacties komt mede doordat de uitvoering 
wordt gedaan door een Stichting met veel lokale gebiedskennis 
en contacten. In aanvulling op de acties organiseert Duurzaam 
Den Haag spreekuren, workshops en lezingen voor bewoners over 
groene tuinen (o.a. tuinambassadeurs).

Meer informatie? Operatie Steenbreek of Editie 070, 
Arno Lammers, Arno.Lammers@denhaag.nl

http://www.meetjestad.net 
http://www.meetjestad.net 
http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/operatiesteenbreek
https://editie070.denhaag.nl/nl/editie-no-37/tegel-zoekt-plant/?utm_source=Intranet&utm_medium=Werknet&utm_campaign=Nieuwsbericht


CASES UIT DE PRAKTIJK
Maatschappelijke initiatieven

Regenwaterambassadeurs.
Het doel van de regenwaterambassadeurs is om zoveel mogelijk 
huishoudens in Deventer zo ver te krijgen dat zij thuis regenwater 
gaan afkoppelen. De eerste regenwaterambassadeurs zijn 
vakgenoten die vrijwillig optreden als ambassadeur voor een 
klimaatbestendige inrichting van de gemeente Deventer. Binnen de 
eigen organisaties van de gemeente Deventer, Tauw, Waterschap 
Drents Overijsselse Delta en Natuur en Milieu Overijssel hebben 
medewerkers deze rol op zich genomen. Het zijn mensen die 
vrijwillig en in hun eigen tijd ambassadeur willen zijn. Ze zijn 
gemotiveerd vanuit hun vak en nemen dit mee Enthousiaste 
inwoners van de gemeente kunnen zich aanmelden om ook 
ambassadeur te worden. Dat betekent dat je je eigen woning en 
tuin zo goed mogelijk regenwaterbestendig inricht en vervolgens 
buren en naasten enthousiast maakt om hetzelfde te doen. 

Meer informatie? Regenwaterambassadeurs of via
Edwin van der Strate, edwin.vanderstrate@tauw.com.

Ruimtelijk adaptief schoolplein St Joseph, Breda
Voor het schoolplein van de St Joseph is samen met leerlingen, 
ouders, leraren en Bso een nieuwe inrichting bedacht en 
uitgevoerd. Er is geïnvesteerd in extra groen en bestaand groen 
is uitgebreid of vervangen. Door de leerlingen zijn insectenhotels 
gemaakt en er zijn vogelhuisjes geplaatst. Het nieuwe groen is zo 
geplaatst dat er verstopplekken, spannende ren/steproutes en 
schaduwplekjes zijn ontstaan. Er zijn ook moestuintjes aangelegd, 
regentonnen geplaatst, sportattributen, sportvoorzieningen en de 
nieuwe modderkeuken wordt van regenwater voorzien. Ook kan 
er nu door de leerlingen op het plein drinkwater getapt worden 
uit een drinkwaterpunt met bidons van de GGD. De school is bezig 
om voor elk leerjaar themalessen te maken die zoveel mogelijk 
gebruik maken van of plaatsvinden op het schoolplein.

Meer informatie? Vincent Kuiphuis, vgh.kuiphuis@breda.nl.

https://water.deventer.nl/regenwaterambassadeurs
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