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Risicodialogen zijn overal... 



Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 



Doel risicodialoog 

• Bewustzijn kwetsbaarheid 
klimaatextremen vergroten 

• Bespreken hoe kwetsbaarheid te 
verminderen is 

• Bespreken wat accepteren en 
wat niet



Uitgangspunten: kader 



Uitgangspunten: doel en gebruik

• Gemeenten / waterschappen eerste doelgroep, ook 
geschikt voor andere overheden en partijen

• Bruikbaar voor elk instapniveau 

• Biedt handvatten voor volgende stap via ongeveer 20 
hoofd- en subvragen

• Per vraag ervaringen van tools en instrumenten en 
voorbeelden



Resultaten werkregiobijeenkomst
januari 2019 

• Algemeen: structuur is herkenbaar

• Voorbereiden: self-assesment (Eigen rol? Wie? Andere trajecten zoals 
energie, omgevingswet?)

• Voeren: Inspiratie is nuttiger dan de tools en instrumenten zelf.

• Voeren: Hulp bieden bij keuzes (Hoe prioriteren? Koppelen Lange 
termijn!). 

• Afronden: afronding is ook weer een start. Spreek heldere taal. 



Gebruikersgroep 

Aanbevelingen:

- Maak gebruik van een ´landingspagina´

- Skillset voor ´het goede gesprek´

- Bied een ´quick start´´ om snel te beginnen



Testomgeving routekaart: 
van stresstest naar risicodialoog  



Testomgeving: landingspagina 



Testomgeving: navigatie 



Testomgeving: inhoud  



Subvragen Voorbeelden / 
inspiratie  

Testomgeving: structuur  

Hoofdvragen 



Voorbeelden / 
inspiratie  

Testomgeving: tools   



Voorbeelden / 
inspiratie  

Testomgeving: voorbeelden   



Vervolg  

• Gebruikersgroep oktober / 
november 

• 14 november 2019 preview op 
Deltacongres 

• November 2019 oplevering 
eerste versie november 

• 2020: verrijken en aanvullen 



Vraag aan u: 

Aanvullen 
voorbeelden, 
ervaringen en tips



Werkvorm 

• Doel: aanvullen en verrijken van testomgeving

• 5 groepen

Landingspagina: Mark van Kruining deze zaal 
Voorbereiden: Fenny de Vries deze zaal 
Voeren 1: Thuy Do subzaal
Voeren 2: Paulien Hartog subzaal
Afronden: John Tobben deze zaal 



Werkvorm 



Werkvorm 

Vraag en antwoord 
+ toelichting 

Biedt de Q&A 
handvat naar jouw 
volgende stap, wat 
moet er bij/af?



Werkvorm 

• Doel: aanvullen en verrijken van eerste versie 

• 5 groepen

Landingspagina: Mark van Kruining deze zaal 
Voorbereiden: Fenny de Vries deze zaal 
Voeren 1: Thuy Do subzaal
Voeren 2: Paulien Hartog subzaal
Afronden: John Tobben deze zaal 


