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MEE?
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 provincies en waterschappen
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Klimaatadaptatie gaat over veel  
vakgebieden en is daarom geen  
klusje van één persoon binnen  
één organisatie. Je hebt je collega’s  
en externe partijen hard nodig. 
Gelukkig is klimaatadaptatie een  
prachtig proces dat alles in zich  
heeft om de leefbaarheid in de  
openbare ruimte te vergroten  
én het werkplezier te verhogen. 

Samen Klimaatbestendig  
verzamelde tips bij gemeenten,  
provincies en waterschappen  
uit het hele land die succesvolle  
stappen hebben gezet om samen  
met collega’s met klimaatadaptatie  
aan de slag te gaan.



 
 
 
 
 
 
 
Zet de deur  
wagenwijd open
Werken aan klimaatadaptatie vraagt  

om een andere manier van werken  

met elkaar. Vaste patronen en ‘heilige 

huisjes’ moeten worden gewijzigd  

of losgelaten. Voor bijna iedereen is  

verandering moeilijk. Stel je daarom 

open op naar je collega’s. Vertel over je 

eigen ervaringen en vraag je collega’s 

dit ook met jou te delen. Vraag door, 

luister goed en probeer vooral niet het 

vakgebied van de ander over te nemen. 

Straal plezier uit
Werken aan klimaatadaptatie is heel 

leuk: je komt lekker buiten, je mag 

samenwerken met buurtinitiatieven, 

slimme technische oplossingen beden-

ken en de wijk vergroenen. Redenen 

genoeg om hier vrolijk van te worden 

en bevlogen over te zijn. Je zult merken 

dat jouw enthousiasme aanstekelijk 

werkt en de samenwerking met anderen 

hierdoor soepel loopt. Probeer regels en 

procedures niet te vermijden, maar zet 

ze met mate in. Kansen slaan vaak beter 

aan dan knelpunten.

Zoek ambassadeurs  
op de werkvloer
Misschien zijn er al een aantal mensen 

binnen jouw organisatie die werken aan 

klimaatadaptatie. Of wie weet zijn er  

collega’s die jouw bevlogenheid en  

enthousiasme over hebben genomen. 

Zoek elkaar op en ‘spread the word!’ 

Geef hierbij duidelijk aan dat jullie 

collega’s van verschillende vakgebieden 

keihard nodig hebben om klimaat- 

adaptatie tot een succes te maken.

Zorg voor tijd en  
ruimte bij je manager
Klimaatadaptatie onder de aandacht 

brengen bij anderen vraagt vooral tijd. 

Als je tijd krijgt, zonder dat je andere 

werk tekort wordt gedaan, kun je je  

verdiepen in de materie en collega’s 

gerichter en efficiënter benaderen.  

Geef dit aan bij jouw manager, die  

kan hierin een belangrijke rol spelen.  

Een adaptatiesessie speciaal voor  

managers (zie ook tip 5) is geen over-

bodige luxe. Zij kunnen je boodschap 

uitdragen en ondersteunen. 

DE 10  
TIPs!
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Organiseer een  
interne ‘adaptatiesessie’, 
excursie of lezing
Klimaatverandering is voor iedereen een 

bekend begrip. Maar je collega’s weten 

waarschijnlijk niet of nauwelijks wat 

dat ‘nieuwe klimaat’ betekent voor hun 

werk. Nodig je collega’s uit voor één  

of meerdere sessies en laat voorbeelden 

en de resultaten van de stresstest zien. 

Laat ze ook kennismaken met mensen 

en organisaties die al ervaring hebben 

met de impact van klimaatverandering 

voor hun werk. Plan ook eens een leuke 

excursie of organiseer een lunchlezing. 

Bouw hierbij een wedstrijdelement in, 

zoals een prijsvraag voor de beste  

adaptatiemaatregel.

Gluur bij de buren
Met welk vakgebied je ook aan de  

slag gaat, er is meestal wel ergens  

een voorbeeld te vinden waar ze  

zo samenwerken zoals jij dat voor je  

ziet. Bel eens rond of spreek eens af  

met aanjagers van klimaatadaptatie  

van een andere gemeente, provincie  

of waterschap. Inspiratie of hulp  

nodig? Breng een bezoekje aan  

ruimtelijkeadaptatie.nl of neem contact 

op met Samen Klimaatbestendig.

Blijf betrokken
Er zijn veel landelijke en regionale dagen 

waar informatie te halen is over hoe  

Nederland omgaat met klimaatadaptatie. 

Ook zijn er DPRA werkregio  overleggen 

en bijeenkomsten. Bezoek ze en neem 

vooral collega’s van verschillende vak

gebieden mee! Organiseer ook zelf  

binnen jouw werkregio speciale sessies 

over bijvoorbeeld groen, wegen, zorg, 

beheer en wonen. Zo spreken jouw  

collega’s de ‘buren’ ook binnen de  

kaders van hun vakgebied.

Gebruik extreem weer
Hoosbui? Spring met jouw collega’s in de 

auto of op de fiets en ga naar plekken 

waar het goed en niet goed gaat en  

bespreek dit met elkaar. Hittegolf? Eet  

een ijsje met jouw collega’s op de heetste  

plek van de stad. Er is zoveel te vinden 

waar je snelle stappen mee kan maken. 

Zodra mensen voorbeelden hebben  

gezien, gaat de knop veel sneller om. 
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Begin!
Soms heb je de mogelijkheid om met 

een beperkte club experts te werken 

aan een klein klimaatadaptatie project. 

Steek hier tijd in, zodat het een succes-

verhaal wordt. Als je (nog) geen grote 

dingen kan doen, doe dan kleine  

dingen op een grote manier! Betrek  

je collega’s hierbij en laat ze zien  

welke stappen je zet.

 
 

 
 
Herhaal en bouw verder
Stel vragen aan jouw collega’s nadat  

ze met klimaatadaptatie hebben kennis 

gemaakt. Vraag ze wat ze hebben  

gedaan, hoe ze er nu naar kijken en 

welke vragen ze hebben. Kan jij ze  

daarmee verder helpen? Is er weinig  

gebeurd? Treur niet, gewoon volhouden. 

Raak niet gefrustreerd bij weerstand, 

maar probeer uit een ander vaatje te 

tappen. Stel nieuwe vragen of bedenk 

andere initiatieven. 

Wil je voorbeelden zien hoe anderen hun collega’s motiveren stappen te  
zetten in klimaatadaptatie? Bezoek collega.samenklimaatbestendig.nl  
Heb jij een vraag over het meekrijgen van je collega’s in klimaatadaptatie?  
Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord.  
Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl  
 
Samen Klimaatbestendig is ook te vinden op LinkedIn. Laat je inspireren  
en praat mee: linkedin.com/company/samenklimaatbestendig

10

9



Over Samen Klimaatbestendig
Samen Klimaatbestendig is een netwerk voor en door professionele  

‘Klimaatwerkers’ die bezig zijn om Nederland weerbaar te maken tegen  

klimaatverandering. Dit doen wij op het gebied van wateroverlast,  

hitte, droogte en overstroming. Door praktijkervaring en kennis  

met elkaar te delen, komen we tot betere en snellere oplossingen.  

Hierdoor hoeven we niet overal het wiel opnieuw uit te vinden.  

Het team van Samen Klimaatbestendig vormt de basis van het  

netwerk en werkt aan de groei, de betrokkenheid en de activiteit  

in het netwerk. 

 

 
 
Samen Klimaatbestendig wordt mogelijk gemaakt in het kader  

van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en gefinancierd  

door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de  

Vereniging Nederlandse Gemeenten en gefaciliteerd door STOWA.


