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1 Inleiding 

1.1 Klimaatadaptatie is een gezamenlijke opgave 

Klimaatadaptatie is een grote maatschappelijke opgave en het waterschap kan deze 
niet alleen oplossen. Samenwerken met gebiedspartners is een voorwaarde. Dat 
vraagt om bewustwording en handelen van onszelf en onze gebiedspartners, zowel 
publieke als private partners. 

In het Programmaplan Klimaatadaptatie (vastgesteld in 2018) en het 
Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 zijn de ambities, doelen en 
inspanningen voor deze samenwerking opgenomen. Deze zijn opgenomen in 
paragraaf 1.2 en 1.3.  

De vraag is nu hoe dit ‘samenwerken met gebiedspartners’ verder vorm te geven. 
Het waterschap heeft hier al veel stappen in gezet. De belangrijkste stakeholders zijn 
bekend en met een groot deel werkt het waterschap al samen, van inwoner tot 
ministerie. Er ontbreekt echter nog een gestructureerde, overkoepelende strategie.  

In de voorliggende notitie is een netwerkstrategie voor klimaatadaptatie voor het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht uitgewerkt, inclusief een uitgebreide 
stakeholderanalyse en een kader om te prioriteren in de samenwerking op basis van 
urgentie, competentie en handelingsperspectief. 

1.2 Voortbouwen op het Programmaplan Klimaatadaptatie (2018) 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in 2018 het Programmaplan 
Klimaatadaptatie (BBV18.0215) vastgesteld en daarin haar ambities voor 
klimaatadaptatie geformuleerd:  

In 2050 is het werkgebied van AGV klimaatadaptief en veerkrachtig. Dat betekent: 

- Zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade bij: 
- Overstromingen; 

- Extreme weersomstandigheden (regen, droogte & hitte); 

- Lange termijn klimaateffecten (zoals zeespiegelstijging, bodemdaling en 
toenemende fluctuaties grondwaterstand); 

- Beter benutten klimaateffecten en adaptieve maatregelen voor een 
aantrekkelijke leefomgeving. 

Een van de drie pijlers van de strategie is ‘Samen met gebiedspartners en in gedeeld 
eigenaarschap’. Het doel daarvan is meer bewustwording en handelen bij inwoners 
en relevante gebiedspartners, om samen het gebied klimaatadaptief en veerkrachtig 
te maken. Dat omvat:  

- bewustwording van toenemende risico’s van wateroverlast, droogte, hitte en 
overstromingen; 

- bewustwording van eigen bijdrage aan oplossingen en wat je kan doen; 
- gebiedspartners nemen maatregelen op hun eigen ‘terrein’ en domein. 

Het programmaplan klimaatadaptatie schetst op hoofdlijnen hoe het waterschap 
invulling wil geven aan ‘Samen met gebiedspartners en in gedeeld eigenaarschap’, 
zie het kader op de volgende pagina. 
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Uit: Programmaplan Klimaatadaptatie (2018) 

Samen met gebiedspartners en in gedeeld eigenaarschap 

Samenwerken met gebiedspartners is een voorwaarde. Dat vraagt om 
bewustwording en handelen van onszelf en onze gebiedspartners, zowel publieke 
partners als private partners. 

Met het programma klimaatadaptatie formuleren wij de eigen ambities voor Waternet. 
Wij doen daarmee een voorzet richting de inliggende gemeenten en nemen het 
initiatief om de ambitie samen door te ontwikkelen tot een gezamenlijke ambitie, 
doelstellingen en strategie. 

Gemeenten hebben een belangrijke taak en rol bij klimaatadaptatie. Zij hebben 
samen met de provincies de bevoegdheid en instrumenten in het ruimtelijk domein. 
Ook staan gemeenten het dichtst bij de inwoners. Voor het waterschap geldt dat zij 
door haar functionele focus en regionale schaal zicht heeft op de samenhang van de 
wateropgaven. Gezamenlijk kunnen deze overheden de leefomgeving 
klimaatbestendig inrichten. 

Naast overheidspartijen spelen ook de niet-overheden een belangrijke rol bij 
klimaatadaptatie. Het gaat hierbij o.a. om corporaties, nutsbedrijven, 
perceeleigenaren, inwoners, (agrarische)bedrijven en intermediairs richting bewoners 
en andere private partijen, zoals tuincentra, installatiebedrijven, bewonersinitiatieven, 
verzekeraars, ed. Elke partij heeft hierbij een eigen wettelijk kader, belangen en 
financieringsmogelijkheden. 

Om bovenstaand te bereiken is een nieuwe manier van werken nodig. Waternet kan 
als overheidspartij niet volstaan met een rechtmatige of presterende rol. Voor het 
realiseren van de ambities is ook een rol als samenwerkende en faciliterende 
(responsieve) overheid nodig. Het effectief acteren als samenwerkende en/of 
responsieve overheid levert in potentie een grotere maatschappelijke doelrealisatie 
op dan bij het acteren als presterende overheid. Amsterdam Rainproof is een 
voorbeeld van deze nieuwe manier van werken.  

De volgende figuur schetst vier vormen van overheidssturing afhankelijk van de 
verhouding tussen overheid en samenleving en de verhouding tussen 
randvoorwaarden en resultaat. In de figuur zijn de taken en instrumenten van 
Waternet weergegeven. 
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1.3 Aanvullende ambities in Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 

Met het Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 van waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht is de behoefte aan een netwerkstrategie in AGV-gebied nog urgenter 
geworden (paragraaf 2.1 Toekomstbestendig watersysteem en klimaatadaptatie). In 
het Uitvoeringsprogramma Waterbetrokken 2020-2023 zijn het volgende doel, 
inspanningen en resultaten opgenomen: 

 

Klimaatadaptatie: We zetten de ambities uit het programmaplan klimaatadaptatie en de manier 
waarop daar tot nu toe proactief invulling aan wordt gegeven, voort. Daarbij hangen de inspanningen 
op het gebied van verdere ontwikkeling van een netwerkplatform zoals Rainproof, een digitaal DOE-
loket en een stimuleringsbijdrage sterk met elkaar samen. Deze inspanningen zijn vanzelfsprekend 
onderdeel van de herijking van het programma klimaatadaptatie in 2020. 

Inspanning akkoord Uitvoeringsprogramma 
Waterbetrokken  

Resultaat 

We stimuleren verdere ontwikkeling 
van programma’s zoals Rainproof 
(bijvoorbeeld Klimaatklaar). Deze 
programma’s moeten zijn gericht op 
alle inwoners, zowel in als buiten de 
steden. We kijken of het mogelijk is 
om inwoners stimuleringsbijdrages 
te geven voor ‘vergroening’ en 
‘verblauwing’.  

Voor het ontwikkelen van 
programma’s zoals Rainproof 
zetten we een netwerkplatform op. 
Dit kan op verschillende manieren 
worden ingericht, afhankelijk van 
het concretiseren van het doel 
(bewustwording of bewerkstelligen 
ander gedrag) en de rol de we 
hierin willen vervullen (van kennis 
delen tot leidende rol spelen). In 
2020 brengen we verschillende 
varianten in kaart en maken daarin 
een keuze. Ook zetten we de eerste 
stappen in de opzet van het 
netwerkplatform, welke in de gehele 
bestuursperiode zal worden 
doorontwikkeld. 

Een stimuleringsbijdrage geeft in 
combinatie met een netwerkaanpak 
een duwtje in de rug. In 2020 
onderzoeken we de mogelijkheden 
hiervoor, waarvan de effectiviteit 
ook afhankelijk is van de keuze 
voor het netwerkplatform. 

Onderdeel van de herijking van het 
programma klimaatadaptatie: 

Notitie met varianten voor een 
netwerkplatform en DOE-loket  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notitie verkenning 
stimuleringsbijdrage 
klimaatadaptatie 

 

We geven gemeenten en inwoners 
adviezen over klimaatadaptatie en 
stimuleren zo het tegengaan van 
verstening, bijvoorbeeld door 
uitfaseren en aanpassen van 
riooloverstorten, gescheiden 
riolering, afkoppeling, wateropslag 
en voorkomen van hittestress. Een 
(digitaal) DOE-loket kan inwoners 
ondersteunen bij hun vragen om 
zelf ‘klimaatadaptief’ te zijn. We 
onderzoeken of zo’n loket in 
samenwerking met gemeenten in 
bijvoorbeeld BOWA-verband 
ingesteld kan worden. 

Het (digitale) DOE-loket is een 
informatieportaal, waarmee we 
inwoners informeren. Informatie 
over maatregelen op privaat terrein 
wordt beschikbaar gemaakt via de 
website van AGV en AGV 
communiceert hier actief over via 
het communicatieprogramma 
Waterbetrokken. De invulling van 
het (digitale) DOE-loket hangt 
samen met de keuzes die voor het 
netwerkplatform worden gemaakt. 
Het onderzoek naar de 
mogelijkheden dit in samenwerking 
met gemeenten is onderdeel 
hiervan.  

Zie vorige inspanning 
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De voorliggende netwerkstrategie vormt de invulling van de inspanningen in het 
Uitvoeringsprogramma Waterbetrokken. De varianten voor het DOE-loket en de 
verkenning stimuleringsbijdrage klimaatadaptatie zijn uitgewerkt in respectievelijk 
paragraaf 3.3 en 3.4. 

1.4 Voortborduren op ervaringen  

Het participeren in of initiëren van samenwerkingen en het vormen van coalities is 
niet nieuw voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We hebben daar al veel ervaring 
mee. Die ervaringen nemen we mee in deze netwerkstrategie, waarmee we de 
aanpak meer willen structureren, uitbreiden en naar een hoger plan brengen. Het 
werken in netwerken leert ons dat elke opgave een eigen aanpak vergt, afhankelijk 
van de ruimtelijke schaal, stakeholders, complexiteit van de opgave en tijdstermijn.  

Voorbeelden zijn: 

- Amsterdam Rainproof: Amsterdam Rainproof opereert als een semi-
onafhankelijk programma buiten de eigen organisaties (gemeente en 
waterschap), om een gelijkwaardige en brede netwerkcoalitie in Amsterdam op 
te kunnen bouwen. Inmiddels maken meer dan 100 partijen in de stad deel uit 
van het netwerk, waaronder tuincentra, installatiebedrijven, buurtinitiatieven, 
woningcorporaties, nutsbedrijven, enz. Zie verder kader op blz. 13. 

- Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort: Het waterschap en gemeente 
Amsterdam hebben met een breed netwerk van private en publieke partijen (o.a. 
Havenbedrijf, ORAM, de brandweer en tal van bedrijven) de Adaptatiestrategie 
Waterbestendig Westpoort opgesteld. Dat netwerk is nog steeds van belang om 
de aanpak van vitale en kwetsbare functies verder vorm te geven en heeft geleid 
tot de aanpak vitaal en kwetsbaar in MRA-verband.  

- Veenweidenetwerk: Samenwerking op verschillende schaalniveaus, voor zowel 
korte als lange termijn en rond verschillende thema’s voor een 
toekomstbestendig veenweidegebied, onder andere: met overheden, LTO, 
coöperaties en agrarische collectieven over perspectief agrarische bedrijven, 
met ketenpartijen zoals Rabobank en Campina over verdienmodellen voor de 
transitie in de landbouw en in gebiedsprocessen met de agrariërs in dat gebied. 

- Toekomstbestendig waterbeheer ARK-NZK: We werken beheergrens 
overstijgend samen met Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies aan een 
toekomstbestendig gebied, waarin de opgaven vanuit het hoofdwatersysteem en 
boezemsysteem van AGV de kern vormen. De samenwerking heeft tijdens het 
Deltacongres van 2019 het welbekende zonnetje van de Deltacommissaris 
ontvangen.   

- En vele andere voorbeelden zoals de Citydeal Klimaatadaptatie,  
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Nationaal Daken Plan, Metropool 
Regio Amsterdam Klimaatbestendig maken, enz. 

Onze ervaring met werken in netwerken hebben we gebruikt om deze 
netwerkstrategie voor klimaatadaptatie op te stellen. En bovendien benutten we al 
deze bestaande netwerken en samenwerkingen ook voor het klimaatbestendig 
maken van het gebied.   
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1.5 Opstellen van een netwerkstrategie klimaatadaptatie  

Met de netwerkstrategie willen we het samen met gebiedspartners werken aan een 
klimaatbestendig en veerkrachtig gebied, meer structureren en naar een hoger plan 
brengen. Door de veelheid en diversiteit van organisaties, buurtinitiatieven, bedrijven, 
overheden en inwoners is het onmogelijk om iedereen tegelijk te kunnen benaderen, 
faciliteren, informeren en activeren. Bovendien is het niet wenselijk om iedereen op 
dezelfde wijze te benaderen. Het op gang brengen van een beweging vraagt om een 
specifieke doelgroepenbenadering.  

De vraag waar deze netwerkstrategie een antwoord op geeft, is: wat is een effectieve 
rol en aanpak voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht om via een netwerk van 
partners te werken aan het klimaatbestendig maken van het AGV-gebied? Als 
deelvragen zien we:  

- Welke gebiedspartners hebben invloed op het klimaatbestendig maken van het 
AGV-gebied? Wat kunnen zij bijdragen? Wat is hun belang?  

- Welke gebiedspartners en welk netwerk zijn het meest effectief om te benaderen 
op regionaal/ bovenlokaal niveau voor het klimaatbestendig maken van het 
AGV-gebied?  

- Welke rol kan én wil het waterschap spelen in dit netwerk en richting welke 
gebiedspartners, ook in relatie tot de gemeenten, provincies en rijk? Met welke 
prikkels stimuleert het waterschap welk gewenst gedrag bij de netwerkpartner? 

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de strategie hoe het waterschap met zijn partners in het 
netwerk wil en gaat samenwerken: de netwerkstrategie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
hoofdlijnen van de uitvoering van die netwerkstrategie. Om tot de netwerkstrategie te 
komen, is een gedegen stakeholderanalyse uitgevoerd, waarin zo’n 150 
netwerkpartners beschouwd zijn. Deze stakeholderanalyse vormt de onderbouwing 
van de netwerkstrategie en is toegevoegd in de bijlage. 
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2 Netwerkstrategie 

De centrale vraag waar de netwerkstrategie antwoord op moeten geven is: “wat is 
een effectieve rol en aanpak voor het waterschap om via een netwerk van partners te 
werken aan het klimaatbestendig maken van het AGV-gebied?” Het antwoord op die 
vraag formuleren we in paragraaf 2.2 en 0. Als onderbouwing van de 
netwerkstrategie hebben we een uitgebreide stakeholderanalyse uitgevoerd, de 
conclusies staan in paragraaf 2.1.  

2.1 Stakeholderanalyse 

Als onderbouwing van de netwerkstrategie, is een uitgebreide stakeholderanalyse 
uitgevoerd. We geven hier de belangrijkste uitkomsten. Bijlage 1 beschrijft de 
methodiek van de stakeholderanalyse en geeft een uitgebreide rapportage van de 
uitkomsten. 

In deze stakeholderanalyse zijn ongeveer 150 individuele organisaties 
geïnventariseerd en geclusterd naar 22 stakeholdergroepen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de kennis en ervaring binnen Waternet uit bestaande samenwerkingen 
en netwerken. Eerst zijn de stakeholdergroepen zijn geordend naar ‘belang’ en 
‘invloed’ (Figuur 1): welk belang heeft een stakeholder bij het klimaatbestendig 
maken van het AGV-gebied en welke invloed kan hij/zij hierop uitoefenen? Op basis 
daarvan kunnen we bepalen hoeveel tijd, geld en middelen het waterschap 
verhoudingsgewijs in kan zetten om de meeste impact te bereiken. 

 

Figuur 1 Belang en invloed van stakeholdergroepen. NB bij het interpreteren van deze grafiek is 
het belangrijk te beseffen dat individuele leden van de stakeholdergroep hoger of lager kunnen 
scoren op belang en invloed. 
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Tabel 1 beschrijft de kenmerken van de vier verschillende categorieën in de vorige 
grafiek. Deze indeling helpt bij het bepalen van de netwerkstrategie in de volgende 
paragrafen, omdat voor elke categorie een andere benadering en verschillende 
instrumenten nodig zijn.  

Tabel 1 Kenmerken per categorie netwerkpartners 

Categorie   Kenmerken categorie  
1  Eigenaren  

(veel invloed en 
belang)  

Deze categorie netwerkpartners kenmerkt zich door directe invloed 
op het klimaatbestendig maken van een stuk(je) van het 
beheergebied van Amstel, Gooi en Vecht of het veilig stellen van 
specifieke vitale functies. Zij hebben land of andere assets in 
eigendom en kunnen zelf maatregelen treffen.    

2  Intermediairs  
(veel invloed, 
weinig belang)  

Deze categorie netwerkpartners hebben indirect invloed op 
klimaatadaptatie. Zij hebben een belangrijke rol in het faciliteren 
van de eigenaren. Dat kan bijvoorbeeld met specifieke expertise 
(tuincentra, platforms), met financiële prikkels (verzekeraars, 
financiële instellingen) of uitvoeringskracht (bijvoorbeeld hoveniers, 
bouwende partijen).    

3  Helpers  
(veel belang, 
weinig invloed)  

Deze categorie netwerkpartners onderschrijven de 
klimaatadaptatie doelstellingen van het waterschap. Ze hebben 
beperkt invloed; samenwerking met het waterschap zou zich hierop 
kunnen richten.  

4  Nieuwe partners  
(weinig belang 
en invloed)  

Deze categorie netwerkpartners bestaat uit partijen met nu nog 
weinig betrokkenheid bij klimaatadaptatie. Partijen die nog niet in 
beeld zijn, kunnen in deze categorie opkomen, zoals 
onderwijsinstellingen, culturele instellingen.    

 

Vervolgens zijn de stakeholdergroepen ingeschaald op hun motivatie om met 
klimaatadaptatie aan de slag te gaan en hun competentie om dat te doen. Simpel 
gezegd: kunnen en willen ze werken aan klimaatadaptatie? Vervolgens kunnen we 
bepalen welke instrumenten het waterschap kan inzetten om de samenwerking 
verder te brengen. Dit is weergegeven in Figuur 2. 

 

Figuur 2 Strategie voor activeren stakeholdergroepen afhankelijk van hun motivatie en 
competentie.  
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2.2 Uitgangspunten 

Om de netwerkstrategie uit te werken, hanteren we de volgende uitgangspunten: 
1. We communiceren vanuit het waterschap, niet vanuit een aparte afzender 

zoals bij Amsterdam Rainproof. 
2. We brengen focus aan door ons primair op een beperkt aantal 

netwerkpartners te richten. Specifieke verzoeken van alle netwerkpartners 
beantwoorden we altijd en snel.   

3. De strategie is dynamisch, niet statisch. 
4. Naast de bekende rollen van het waterschap zetten we extra in op de 

ontwikkeling van volgende rollen: informeren, activeren, faciliteren en 
stimuleren. 

Deze uitgangspunten lichten we hierna toe. 

 

1. We communiceren vanuit het waterschap, niet vanuit een aparte afzender zoals 
bij Amsterdam Rainproof. 

Voor het waterschap is klimaatadaptatie sterk verweven met de kerntaken. Zo is het 
cyclische proces van normeren, toetsen en versterken van keringen al een vorm van 
klimaatadaptatie. En bij de kerntaken werkt het waterschap ook al intensief samen 
met de omgeving. Daarnaast houdt het waterschap bij droogte en wateroverlast 
rekening met een veranderend klimaat. In zelf het goede voorbeeld te geven en dat 
steeds beter doen, schuilt een enorme kracht om je als netwerkpartner te verbinden 
aan andere partijen.   

We kiezen ervoor om geen aparte afzender in het leven te roepen, zoals bij 
Amsterdam Rainproof is gedaan. Amsterdam Rainproof opereert als een semi-
onafhankelijk programma buiten de eigen organisaties (gemeente en waterschap), 
om een gelijkwaardige en brede netwerkcoalitie in Amsterdam op te kunnen bouwen. 
Uit vele gesprekken binnen en buiten Waternet is naar voren gekomen dat een 
netwerk in de regio om een andere benadering vraagt, waarbij we juist gebruik willen 
maken van de naamsbekendheid en positionering van het waterschap.   

De keuze om vanuit het waterschap te communiceren vergroot de zichtbaarheid van 
het waterschap, zowel met betrekking tot klimaatadaptatie als in het algemeen. We 
stellen ons als waterschap zichtbaar op en werken samen vanuit onze eigen 
identiteit, kennis en taken. We stellen onze kennis beschikbaar voor anderen en 
benutten de uitvoeringskracht die bij onze taken past in de samenwerking met 
anderen. We kunnen vanuit het thema klimaatadaptatie aansluiten bij de 
communicatie vanuit het waterschap en we behouden de flexibiliteit om ons te 
verbinden aan lokale (gemeentelijke) platforms of programma’s zoals Amstelveen 
Rainproof, Duurzaam Gooise Meren en Huizen Klimaatbewust, die al veel goed werk 
verrichten op dit thema.   

We leren van de werkwijze van succesvolle netwerkplatforms waarin we actief zijn en 
passen die toe voor AGV. Zo benutten we de ervaring met de Rainproof website voor 
een digitaal DOE-loket waar informatie snel vindbaar is en zetten we een community 
manager in die het netwerk continu aanjaagt, onderhoudt en verbindt. Hierbij kan het 
waterschap ook partijen binnen het netwerk aan elkaar verbinden zonder altijd zelf 
aan tafel te hoeven zitten.   
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Netwerkaanpak Amsterdam Rainproof  

De kracht van een netwerkaanpak als Rainproof is dat het alle partijen die invloed 
hebben op een klimaatbestendig beheergebied verbindt, activeert en faciliteert. De 
ervaring leert dat mensen informeren onvoldoende is voor gedragsverandering. 
De aanpak van Rainproof is daarom opgebouwd in 3 niveaus:   

1. Informeren: kennis en informatie delen, bewustwording.   
2. Activeren: aanzetten tot actie, bijv. met demo-doe dagen, acties bij 

tuincentra, regentonacties.   
3. Faciliteren: actief samen met partners kijken hoe zij met klimaatadaptatie 

aan de slag kunnen gaan. Mensen verbinden, projecten initiëren en 
ondersteunen.   

Rainproof bestaat uit een digitaal platform (inclusief uitgebreide informatie over 
maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen) en community managers die online 
en offline continu de verbinding met de buitenwereld zoeken en het netwerk 
onderhouden. Zodat alle partners in het netwerk elkaar gaan activeren.   

Deze partners bestaan naast overheden en inwoners uit intermediairs richting 
privaat terrein (zoals tuincentra, installatiebedrijven, woningcorporaties, etc.), 
scholen, woningcorporaties, agrarische bedrijven, nutsbedrijven, enz.   

Deze strategie brengt focus aan in onze inspanningen richting netwerkpartners. 
We kunnen immers niet alles tegelijk en we focussen op waar we de meeste 
impact verwachten. Vanuit de rol en positie van het waterschap, maken we met de 
netwerkstrategie keuzes voor welke stakeholders we zelf regie nemen en voor 
welke stakeholders we regie bij een andere partner laten. 

 

2. We brengen focus aan door ons primair op een beperkt aantal netwerkpartners 
te richten. Specifieke verzoeken van alle netwerkpartners beantwoorden we 
altijd en snel.   

Deze netwerkstrategie brengt focus aan in onze inspanningen richting 
netwerkpartners. Vanuit de rol en positie van het waterschap maken we ook keuzes 
voor welke netwerkpartner we zelf regie nemen en voor welke netwerkpartner we 
regie bij een andere partner laten. We kunnen immers niet alles tegelijk en we richten 
ons primair op de netwerkpartners waar we met onze inzet de meeste impact 
verwachten. In paragraaf 2.3 beschrijven op welke netwerkpartners we ons in eerste 
instantie richten. Een deel daarvan doen we nu al en zetten we voort.  

Daarnaast geven we altijd thuis als een stakeholder óns benadert. Dat kan voor 
individuele bewoners en bedrijven bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een DOE-
loket. Voor specifiekere ideeën van andere netwerkpartners (denk aan 
woningcorporaties, beleggers, culturele sector, architecten) staan we altijd open. We 
beoordelen deze ideeën en verzoeken snel en adequaat. 

 

3. De strategie is dynamisch, niet statisch. 

We gaan aan de slag waar we verwachten dat de hefboom van onze inzet het grootst 
is. Voor de netwerkstrategie maken we keuzes over doelgroepen, gebieden en 
schaalniveaus. Dat is geen exacte wetenschap. Daar past een experimenterende 
werkstijl bij, van proberen, leren en bijsturen. We starten niet met alle geselecteerde 
netwerkpartners tegelijk, maar faseren de start van nieuwe samenwerkingen.   
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Ook onze netwerkpartners zijn in beweging. De inschatting met welke partners we 
het meest effectief kunnen samenwerken verschuift daarom ook in de tijd. De 
stakeholderanalyse en netwerkstrategie zijn daarom continu in beweging. In de 
uitvoering van de netwerkstrategie faseren we het samenwerken met 
netwerkpartners. We herijken ten minste jaarlijks hoe ver we zijn met elke partner en 
of er veranderingen zijn in het netwerk en op welke partners op welke manier we ons 
in de voorliggende periode gaan richten. Daarvoor zetten we de monitor in die bij 
Amsterdam Rainproof is ontwikkeld, die groepen netwerkpartners inschaalt op weten 
– willen – kunnen – doen – volharden (zie bijlage 1). 

 

4. Naast de bekende rollen van het waterschap zetten we extra in op de 
ontwikkeling van volgende rollen: informeren, activeren, faciliteren en stimuleren. 

In de netwerkstrategie richten we ons op het in beweging krijgen van anderen om bij 
te dragen aan de doelen voor een klimaatbestendig en veerkrachtig AGV-gebied.  

Op verschillende schalen en met verschillende gebiedspartners werken we al samen. 
Bijvoorbeeld samenwerken en coalities vormen met andere overheden, branche- en 
koepelverenigingen, enz. passen we al veel toe. Uit de voorbeelden in paragraaf 1.4 
blijkt dat dat heel effectief kan zijn. Deze rollen van het waterschap zetten we voort 
en bouwen we verder uit.  

In deze netwerkstrategie voegen we daar een aantal rollen aan toe, die meer gericht 
zijn op het in beweging brengen van inwoners en bedrijven. Deze rollen zijn:   

1. Informeren: kennis en informatie delen, bewustwording, bijvoorbeeld via het 
ontsluiten van stresstestinformatie via de website.   

2. Activeren: aanzetten tot actie, bijvoorbeeld via een DOE-loket of de inzet 
van sociale media.   

3. Faciliteren: actief samen met partners kijken hoe zij met klimaatadaptatie 
aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld door mensen of initiatieven te 
verbinden.   

4. Stimuleren: bijvoorbeeld met een stimuleringsbijdrage.  

Andere rollen van het waterschap, zoals zelf beleid maken en uitvoeren, zijn wel 
onderdeel van de bredere klimaatadaptatie aanpak, maar geen onderdeel van deze 
netwerkstrategie.  
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2.3 Netwerkstrategie in 4 clusters van netwerkpartners 

Met de uitkomsten van de stakeholderanalyse (paragraaf 2.1) geven we het 
speelveld aan van welke netwerkpartners er zijn. Met de uitgangspunten (paragraaf 
2.2) stellen we het kader vast hoe we willen samenwerken. In deze paragraaf maken 
we keuzes. We geven prioriteit aan een aantal clusters van netwerkpartners waar we 
ons de komende tijd op willen richten, met welk doel, met welke boodschap en met 
welke middelen.  

2.3.1 Inwoners en midden- en kleinbedrijf 

Doel: Inwoners en midden- en klein bedrijf activeren om zelf maatregelen te nemen.  
Kernboodschap: Laten zien wat mensen zelf kunnen doen en welke voordelen dat 
heeft.  
Rol en middelen waterschap: Informeren, activeren en stimuleren.   

Inwoners en het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben direct invloed op het 
klimaatbestendig maken van het Amstel, Gooi en Vecht gebied. Het is een 
belangrijke groep partners, die talrijk en zeer divers is. Ze zijn beperkt georganiseerd 
en opereren op een lokaal schaalniveau dat niet direct past bij de regionale schaal 
waar het waterschap op werkt. Daarom zetten we onze rol richting inwoners en het 
MKB als volgt in:  

- informeren van alle inwoners via de website en social media, gericht op wat 
inwoners zelf kunnen doen (bijvoorbeeld de campagne ‘#Tegeltips’;   

- activeren via intermediairs, waarbij we beginnen met tuincentra, 
hoveniers, woningcorporaties en afkoppelcoaches (zie paragraaf 2.3.2);   

- stimuleren via een stimuleringsbijdrage.  

2.3.2 Gemeenten en intermediairs 

Doel: Via gemeenten en intermediairs inwoners en MKB bereiken.   
Kernboodschap: Samen de mensen in ons gebied activeren om te werken aan 
een klimaatadaptief  (toekomstbestendig) gebied. Dat is zowel in het belang van 
gemeenten als van intermediairs.   
Rol en middelen waterschap: Activeren en verbinden, gebruikmakend van goede 
ervaringen elders en nieuwe initiatieven.  

 

Gemeenten  

Gemeenten zijn belangrijke partners in het klimaatadaptief en veerkrachtig maken 
van het gebied. Gemeenten hebben meerdere relevante rollen:  

- Het verankeren van klimaatadaptatie in eigen beleid en beheer, 
zoals in ruimtelijke instrumenten onder de nieuwe Omgevingswet, het 
gemeentelijk rioleringsplan, of inrichting en beheer van de openbare ruimte.  

- Het verplichten van anderen om maatregelen te treffen, zoals via de 
hemelwaterverordening of de bouwenvelop.  

- De stimuleren van anderen om maatregelen te treffen, zoals via verschillende 
communicatiekanalen richting inwoners en het midden- en kleinbedrijf of eigen 
stimuleringsbijdragen. Voor het waterschap zijn de gemeenten daarmee een 
belangrijke intermediair naar deze doelgroepen.   

Elke gemeente is belangrijk om gebiedsdekkend klimaatadaptief te worden. We 
maken daarom geen onderscheid in met welke gemeenten we wel of niet 
samenwerken. Hoe de samenwerking eruit ziet, is wel maatwerk per gemeente. Het 
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verschilt per gemeente hoeveel kennis, capaciteit en middelen op het gebied van 
klimaatadaptatie beschikbaar is. Daardoor is elke gemeente in een ander stadium 
van ontwikkeling en implementatie. Ook verschilt het accent van de opgave. Bij de 
ene gemeente kan overstromingsrisico het hoofdonderwerp zijn, bij de andere 
stedelijke wateroverlast. De stresstesten en risicodialogen zorgen voor de 
inhoudelijke duiding van de opgaven.  

We werken met gemeenten samen door samen op te trekken in risicodialogen, 
uitvoeringsagenda’s en projecten en door waar mogelijk samen op te trekken 
richting inwoners en andere gebiedspartners. Dankzij de risicodialogen die 
gemeenten en waterschap de afgelopen periode samen hebben gevoerd, kunnen we 
per gemeente goed inspelen op de lokale stand van zaken. In BOWA-verband 
werken waterschap, gemeenten en provincies aan een regionale klimaatadaptatie 
strategie en een uitvoeringsagenda voor het vervolg.   

  

Intermediairs  

Private partijen als verzekeraars, hoveniers, tuincentra, woningcorporaties en 
netwerkorganisaties zijn intermediairs. Via hen kun je op een structurele manier 
grotere groepen bereiken, vooral op privaat terrein. Zij kunnen de kennis verspreiden 
en klimaatadaptief handelen op privaat terrein stimuleren. Voor het waterschap is het 
soms efficiënter om via intermediairs te werken, zeker om grotere groepen individuen 
te bereiken. In bebouwd gebied richten we ons actief op een aantal intermediairs, die 
bij de focus en schaal van het waterschap passen.  

De ene intermediair is het beste te bereiken via de koepel- of branchevereniging, de 
andere intermediair door samen te werken met een individuele partij die daar voor 
open staat. Per sector zijn de aanpak, doelen en taal weer anders. Vanuit onder 
andere Rainproof, MRA en Samen Klimaatbestendig zijn al veel goede voorbeelden 
en instrumenten ontwikkeld om intermediairs te bereiken. Die kennis en ervaring 
benutten we.  

Om te beginnen richten we ons op de volgende intermediairs:    

- Woningcorporaties. Grote vastgoedeigenaren met maatschappelijke functie zijn 
met name in stedelijke gebieden met veel verharding belangrijk. 
Woningcorporaties hebben veel eigen bezit en staan in contact met duizenden 
huurders. Dankzij initiatieven bij Amsterdam Rainproof en nationaal via Samen 
Klimaatbestendig en de Groene Huisvesters neemt de urgentie bij 
woningcorporaties toe, evenals de goede voorbeelden en het 
handelingsperspectief. Een voorbeeld is de publicatie ‘Het gebouw als 
watermachine’ waar onder andere AGV samen met woningcorporaties aan heeft 
gewerkt. Vanuit onze bestaande contacten vanuit Rainproof en de gemeenten 
breiden we uit naar buiten Amsterdam.   

- Bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen is vaak nog veel winst te behalen, door 
de grote oppervlakken verhard terrein. Een gezonde en duurzame 
werkomgeving wordt steeds belangrijker. Ook hier nemen de urgentie, het 
handelingsperspectief en de goede voorbeelden toe. De organisatiegraad op 
bedrijventerreinen is wel lager dan bij woningcorporaties en bovendien complex 
door de vele partijen en belangen. We focussen ons daarom op een aantal 
bestaande bedrijventerreinen waar concrete kansen liggen omdat er een 
herinrichtingsopgave ligt.  
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- Tuincentra. Dit zijn belangrijke partners bij het contact met inwoners, met een 
adviserende rol. We benutten het initiatief van de Klimaatpleinen, die vanuit 
Tuinbranche NL worden ontwikkeld. Klimaatpleinen zijn specifieke hoeken in 
tuinwinkels die ingericht zijn op het omgaan met wateroverlast en droogte. De 
tuincentra en Tuinbranche NL koppelen hier ook opleidingen voor medewerkers 
aan en een communicatiecampagne.   

- Hoveniers. Uitvoerders in de praktijk, die ook veel advies geven aan de 
eindgebruiker. Vanuit onze bestaande contacten vanuit Rainproof breiden we uit 
naar buiten Amsterdam. Hoveniers zijn een belangrijke intermediair richting 
gemeenten, woningcorporaties en particuliere tuinbezitters.   

Waar mogelijk trekken we richting deze groepen samen met gemeenten op, 
maar ook los van de gemeente hebben we als waterschap een eigenstandige rol en 
belang richting deze netwerkpartners.   

2.3.3 Bekende partners van het waterschap: versterken via de kerntaken 

Doel: Klimaatadaptatie is volwaardig en automatisch onderdeel van al het beleid en 
handelen  
Kernboodschap: Bij alles wat we nieuw ontwikkelen, moet rekening worden 
gehouden met een veranderend klimaat.   
Rol en middelen waterschap: Verbinden, informeren over de opgave, activeren en 
mede bekostigen.   

We grijpen elk gebiedsplan (van het waterschap zelf, zoals een watergebiedsplan) of 
van een ander (zoals gebieds- of natuurontwikkeling) aan om met de betrokkenen in 
gesprek te gaan over klimaatadaptatie. Daarnaast richten we ons op een aantal 
specifieke regio’s met een duidelijke klimaatuitdaging om actief de samenwerking 
met stakeholders op te zoeken. Dat kan veelal via lopende netwerken, 
samenwerkingen en processen. In 2021 ligt de focus op:  

- Systeemherstel Heuvelrug - Gooi en Vechtstreek waar we in samenwerking met 
natuurbeheerders, provincie, Regio Gooi en Vechtstreek, gemeenten en 
drinkwaterbedrijven stapsgewijs de regio klimaatadaptief maken, met aandacht 
voor droogte, waterkwaliteit en extreme regen. Dit geeft opvolging aan de start 
die Resilience by Design MRA in dit gebied gemaakt heeft. 

- Landelijk gebied: in gebiedsprocessen met o.a. agrarische sector en 
terreinbeheerders klimaatadaptatie concretiseren en meenemen, bijvoorbeeld 
door in te zetten op extra waterbuffering bij extreme neerslag of voor droogte.   

2.3.4 Landelijk en (boven)regionaal netwerk 

Doel: 

- Klimaatadaptatie agenderen en mee helpen uitwerken in nationaal of provinciaal 
beleid, in de gewenste richting voor het waterschap én voor het AGV-gebied.   

- Leren van goede voorbeelden van elders, zodat de eigen aanpak van 
klimaatadaptatie effectiever wordt.   

- Creëren van een gelijk speelveld, bijvoorbeeld voor bouwende partijen.   
Kernboodschap: Voor een klimaatbestendige AGV regio is een goed kader op 
andere schaalniveaus nodig. Dat vraagt om samenwerking op meerdere 
schaalniveaus.   
Rol en middelen waterschap: Activeren en verbinden via actieve deelname aan 
netwerken.  
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Het waterschap is voor de regio een belangrijke verbindende schakel tussen 
nationale, regionale en lokale schaalniveaus. We hebben goed overzicht van welke 
netwerken actief zijn en wat we daar willen brengen en halen. We zetten onze 
actieve rol in deze netwerken voort:   

- Landelijke netwerken: Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Unie van 
Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Samen 
Klimaatbestendig, Vitaal & Kwetsbaar.  

- Bovenregionale netwerken: Metropoolregio Amsterdam (MRA), Groene 
Hart, U16 (o.a. Regionaal Economisch Programma Utrecht), Provincies Noord-
Holland en Utrecht. Zo zetten we als bestuurlijke trekkers van het programma 
MRA Klimaatbestendig maken actief in op klimaatadaptieve ruimtelijke en 
economische keuzes binnen de MRA, onder andere in de 
verstedelijkingsstrategie MRA-RIJK. En werken we met de intentieovereenkomst 
klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA aan het creëren van een gelijk 
speelveld voor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling tussen gemeenten 
onderling en marktpartijen. 

- Vaknetwerken: vitaal & kwetsbaar, groene daken, bouwende partijen & 
klimaatbestendige gebiedsontwikkeling, enz.   
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3 Uitvoering 

Om uitvoering te geven aan deze netwerkstrategie, ontwikkelt het waterschap een 
aantal aanvullende middelen. Paragraaf 2.2 beschrijft de rollen die het waterschap 
inneemt in deze netwerkstrategie. Om invulling te geven aan deze rollen koppelen 
we daar de volgende middelen aan:   

1. Informeren: Dat doen we met communicatie via de AGV-kanalen en het 
digitale DOE-loket.   

2. Activeren: Dat doen we met het DOE-loket en samenwerking met 
intermediairs, zoals de ontwikkeling van Klimaatpleinen bij tuincentra.   

3. Faciliteren: Dat doen we met de inzet van een community manager, zoals 
we ook bij Amsterdam Rainproof doen.   

4. Stimuleren: Dat doen we met een stimuleringsbijdrage.  

In de volgende paragrafen werken we de nieuwe middelen uit, die naast de 
bestaande inzet van het waterschap nodig zijn om de netwerkstrategie uit te voeren. 
Dit zijn een nieuwe community manager, de communicatiestrategie klimaatadaptatie 
AGV, het digitale DOE-loket en een stimuleringsbijdrage.    

3.1 Community manager 

We hebben al genoemd dat het waterschap nu al veel in netwerken samenwerkt met 
partners aan klimaatadaptatie. Enerzijds specifiek vanuit klimaatadaptatie, 
bijvoorbeeld het landelijke en (boven)regionale netwerk dat in paragraaf 2.3.4 is 
toegelicht. Anderzijds vanuit de kerntaken, bijvoorbeeld met gemeenten, 
terreinbeheerders en de agrarische sector. Dit zetten we voort en breiden we zonodig 
verder uit met klimaatadaptatie.  

Om ook de nieuwere partners van het waterschap, zoals intermediairs te bereiken, 
vullen we het team aan met een community manager. Deze community manager zal 
zich vooral richten op de intermediairs in AGV-gebied, zoals woningcorporaties, 
bedrijventerreinen, tuincentra en hoveniers. Dit zijn nieuwere partners voor het 
waterschap, waarmee de samenwerking grotendeels nog moet worden opgebouwd.  

Een community manager is een medewerker van het waterschap die vanuit de 
opgave continu en proactief de verbinding met de buitenwereld zoekt en het netwerk 
onderhoudt. Het doel is hiervan dat alle partners in het netwerk elkaar gaan 
activeren. Het is maatwerk per partner, per stap, hoe dat faciliteren er vervolgens uit 
ziet. Vaak gaat het om het samenbrengen van partijen, bijvoorbeeld tijdens een 
evenement.  

3.2 Communicatiestrategie klimaatadaptatie AGV 

Strategie  

De communicatiestrategie vloeit voort uit de netwerkstrategie. De 
communicatiestrategie neemt het verhaal van AGV als uitgangspunt. De rode draad 
zijn de kerntaken van het waterschap. Daarmee versterkt klimaatadaptatie het 
verhaal van AGV. In de praktijk komt het verhaal van klimaatadaptatie al terug in veel 
van het werk van het waterschap (Blauwe Golf, campagne #Tegeltips) en de 
samenwerking met partners zoals het Scheepvaartmuseum, Artis, 
NEMO, Muiderslot en CitySwim. Onze communicatie hangen we op aan vier 
verhaallijnen:   

1. het waterschap zorgt voor voldoende en schoon water   
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2. het waterschap zorgt voor bescherming tegen water   
3. we zijn een duurzaam waterschap en  
4. een democratisch waterschap.   

Met onze communicatie informeren, activeren, inspireren en faciliteren we de 
inwoners van ons gebied. Zodat ze overgaan tot actie. We communiceren vanuit de 
kerntaken van het waterschap en zoeken pro-actief de samenwerking met onze 
netwerkpartners op, zodat we elkaar versterken in de gedeelde opgave. Kennisdeling 
is hier een essentieel onderdeel van.  

 

Verhaal  

Het klimaat verandert. Dat biedt uitdagingen en tegelijk zien we de klimaatadaptatie 
maatregelen ook als kans om bij te dragen aan een aantrekkelijke en groene 
leefomgeving. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat we ook in 
de toekomst veilig kunnen wonen, leven en werken in ons gebied. Het waterschap 
zorgt bijvoorbeeld voor sterke dijken en probeert water vast te houden in tijden van 
droogte. En werkt aan oplossingen om wateroverlast in zowel steden als het landelijk 
gebied tegen te gaan. Mensen die een sloot hebben zorgen ervoor dat die schoon is. 
Zodat het water goed kan doorstromen en de natuur z’n gang kan gaan en de 
biodiversiteit in stand blijft. Ook het vervangen van tegels door groen in de tuin of 
straat geeft direct winst: groen zorgt voor verkoeling op warme dagen en helpt 
hittestress bestrijden. En op natte dagen zorgt groen ervoor dat het regenwater goed 
kan weglopen. Het waterschap faciliteert klimaatadaptief handelen door individuen. 
Dat doen we onder meer met het DOE-loket: een goed gevulde toolbox voor 
individuen en maatschappelijke partners om zelf aan de slag te gaan in hun eigen 
omgeving. 

 

Doelgroepen  

We onderscheiden een aantal doelgroepen die we met ons verhaal willen bereiken. 
Ons doel is informeren, activeren en faciliteren. Uit de Ons Water Leefstijlvinder blijkt 
dat de inwoners van ons gebied in een aantal categorieën te onderscheiden zijn:    

 

Figuur 3 De doelgroepen in AGV-gebied en hun leefstijl op het gebied van klimaatverandering 
en waterbeheer (Ons Water Leefstijlvinder, uitgevoerd door Marketresponse).   
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Wij kiezen ervoor om groot te denken en klein te beginnen. Met onze campagnes 
richten we ons primair op twee type inwoners:  

1. De actief betrokkenen. Zij spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van 
acties en kunnen fungeren als ambassadeurs om ook de ‘welwillende 
afwachtenden’ en de ‘ver-van-mijn-bed-show-ers’ te informeren. Dit zijn 
mensen die, zo blijkt uit onderzoek, wel ontvankelijk zijn voor ons verhaal. 
Actief betrokkenen hebben met name participatiemogelijkheden en positieve 
prikkels nodig om tot actie over te gaan. 

2. De geëngageerde hedonist is van goede wil en betrokken en heeft zowel 
wat activering als facilitering nodig om tot actie over te gaan. Zij zijn 
gevoelig voor inspiratie, belevenis en positieve nudging. Bijvoorbeeld met 
de Campagne #Tegeltips die afgelopen zomer is uitgevoerd (zie kader). 

 

 
 

Jongeren zijn een aparte groep die een grote rol kunnen en willen spelen in 
klimaatadaptief handelen. De jongerenambassadeur is een belangrijke partner. Met 
specifiek op jongeren gerichte challenges zijn zij goed te bereiken. Zo kan het 
waterschap op klimaatadaptatie gerichte opdrachten geven aan technasia. Een 
ander mooi voorbeeld is het meedoen aan de Sustainable Business Challenge. In 
2020 heeft Waternet zich naast Grolsch, ForFarmers, Alliander en Engie anderhalve 
maand lang kunnen profileren door jongeren te begeleiden bij het op innovatieve 
wijze oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Daarmee wordt niet alleen een 
grote groep bereikt maar ook de arbeidsmarktcommunicatie versterkt.  

Tenslotte zijn gemeenten een belangrijke netwerkpartner om ons verhaal verder te 
brengen. Enerzijds doordat zij rechtstreeks in contact staan met hun inwoners, en 
anderzijds omdat zij de ruimtelijke omgeving ook klimaatadaptief moeten inrichten. 
Dat laatste geldt ook voor de intermediairs. Zowel gemeenten als intermediairs 
kunnen het beste één op één benaderd worden zodat er concreet kan worden 
ingespeeld op hun behoefte en wensen. 

 

Communicatiekanalen  

Onze kanalen zijn het belangrijkste communicatiemiddel. We werken vanuit een 
groeimodel en breiden gaandeweg uit op basis van succesvolle ervaringen en 

Campagne #Tegeltips  
Uit de ervaringen met de Tegeltipcampagne 
is gebleken dat het vrij eenvoudig en 
goedkoop is (0,042 cent per persoon) om met 
gerichte posts mensen te bereiken en te 
motiveren om aan de slag te gaan en die 
verhalen te delen. Voor 4200 euro hebben we 
ruim 282.000 keer op Facebook en Instagram 
gestaan van 100.000 mensen. 5568 mensen 
hebben ook daadwerkelijk actie ondernomen 
n.a.v. de posts. Ook bleek dat Tegeltips die 
door individuen werden gedeeld, iets hoger 
gewaardeerd werden dan de Tegeltips die 
vanuit het waterschap werden gedeeld. 
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ambitie. We zetten de volgende middelen in om ons verhaal te vertellen en in dialoog  
te treden met onze doelgroepen: 

- Eigen website (zowel AGV als Waternet), met daarop ook het DOE-loket. Hier 
delen we het verhaal en inspirerende content met praktische tips over wat je zelf 
kunt doen, best practices en praktijkvoorbeelden om mensen te activeren en 
faciliteren. 

- Social media kanalen Facebook, Instagram, Twitter, enz. Hier gaan we ook de 
dialoog aan en delen we initiatieven, best practices.  

- Gerichte campagnes, zoals de campagne #Tegeltips; 
- Mediacontacten om proactief en reactief het verhaal van klimaatadaptatie te 

vertellen. In de praktijk loopt klimaatadaptatie al vaak als een rode draad door 
veel van ons werk heen. 

3.3 Digitaal DOE-loket 

Achtergrond  

Het opzetten en inrichten van het DOE-loket is een opdracht die voortvloeit uit het 
Bestuursakkoord Waterbetrokken. In het uitvoeringsprogramma Waterbetrokken (zie 
ook aparte achtergrondnotitie) wordt het DOE-loket als volgt vertaald:  

“Het (digitale) DOE-loket is een informatieportaal, waarmee we inwoners informeren. 
Informatie over maatregelen op privaat terrein wordt beschikbaar gemaakt via de 
website van AGV en AGV communiceert hier actief over via het 
communicatieprogramma Waterbetrokken. De invulling van het (digitale) DOE-loket 
hangt samen met de keuzes die voor het netwerkplatform worden gemaakt. Het 
onderzoek naar de mogelijkheden dit in samenwerking met gemeenten te doen is 
onderdeel hiervan.”  

 

Voorstel  

Het DOE-loket is onderdeel van de netwerkstrategie en een praktisch middel om de 
communicatiestrategie uit te voeren. Ook de stimuleringsbijdrage vindt hier een plek. 
Met het DOE-loket willen we bewustwording en handelen bij inwoners en andere 
gebiedspartners stimuleren, activeren en faciliteren zodat zij zelf maatregelen nemen 
om het AGV-gebied klimaatbestendig te maken. Wij kiezen ervoor om onderstaande 
uitgangspunten als vertrekpunt te nemen om het DOE-loket in te richten. Wat ons 
betreft is dit niet het eindstation, maar is het een groeimodel.  

De uitgangspunten zijn: 

- We laten zien dat AGV midden in de samenleving staat; een beroep doet op 
mensen om zelf iets bij te dragen en dat faciliteert.  

- We communiceren vanuit AGV en vanuit de bestaande AGV-kanalen. Dat doen 
we door vaste content aan te bieden op de website, waarbij het uitgangspunt is: 
"wat kan jij doen en wat kunnen we samen doen". We informeren mensen over 
praktische maatregelen die zij kunnen nemen om hun eigen huis en tuin 
klimaatbestendig te maken, en zorgen ervoor dat de aangeboden maatregelen 
zo specifiek mogelijk toepasbaar zijn op iemands individuele situatie. En we 
laten ook zien wat wij als waterschap doen.  

- We bieden actieve content aan op onze social media kanalen: we delen 
voorbeelden van uitgevoerde projecten en verwijzen bij acties ook naar onze 
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website. We leggen ook de verbinding met andere platforms van onze 
netwerkpartners en vragen hen dat ook te doen. 

- Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van het DOE-loket: we delen hier 
inspirerende videocontent, praktische tips, best practices en praktijkvoorbeelden 
om mensen te activeren en faciliteren. 

- We delen links naar platforms en subsidieregelingen die gemeenten in ons 
beheergebied hebben en waar inwoners ook terecht kunnen. Dit overzicht zal 
eens per kwartaal worden geactualiseerd. Ook de stimuleringsbijdrage vindt hier 
een plek. 

Het DOE-loket is in dit voorstel geen interactief platform waar individuen en 
maatschappelijke organisaties rechtstreeks in contact kunnen komen met experts. 
De benodigde financiële middelen daarvoor ontbreken en een dergelijke constructie 
vergt ook veel personele inzet.  

De meerwaarde van een interactief platform is dat het een kans biedt aan het 
waterschap om zich te profileren als dé expert op het terrein van het 
klimaatbestendig maken van je woonomgeving. Bovendien hebben niet alle 
gemeenten de kennis en middelen om hun inwoners hier mee op weg te helpen. 
Vanuit de gedachte: 'groot denken, klein beginnen” het feit dat er op dit moment geen 
financiële middelen zijn die dit dekken, kiezen we ervoor om het nu niet interactief te 
maken. 

3.4 Verkenning stimuleringsbijdrage aan inwoners voor vergroening en 
verblauwing 

In de netwerkstrategie vormt de stimuleringsbijdrage het duwtje in de rug dat mensen 
nodig hebben om in actie te komen. De stimuleringsbijdrage hangt samen met het 
DOE-loket, de campagnes en de intermediairs en de community 
manager. Daarnaast werkt een stimuleringsbijdrage ook versterkend in combinatie 
met onze projecten en eigen beleid en het beleid van andere overheden. Het maakt 
het waterschap zichtbaar als partner.  

Om tot dit voorstel te komen is bij een aantal waterschappen een kijkje in de keuken 
genomen. De uitkomst van deze verkenning is dat er geen eenduidige formule is 
voor een stimuleringsbijdrage. Een aantal waterschappen is kritisch over een 
stimuleringsbijdrage vanwege de effectiviteit van het besteden van 
gemeenschapsgeld: als het belangrijkste doel communicatie is, is een 
stimuleringsbijdrage dan de meest kosteneffectieve aanpak of heeft een goed 
gekozen communicatiecampagne meer bereik? We horen van andere 
waterschappen dat de stimuleringsbijdrage juist helpt om de nieuwe netwerkrol met 
andere maatschappelijke partners te versnellen.  

Met een stimuleringsbijdrage stel je als waterschap niet alleen eisen, maar heb je 
ook iets te bieden en daarmee kom je op een andere manier in gesprek. Als 
overheden hebben we er allemaal baat bij als de private ruimte meer gaat bijdragen 
aan de sponswerking. Met de stimuleringsbijdrage (in combinatie met de 
voorgestelde community manager) geeft het waterschap een impuls aan haar nieuwe 
netwerkrol, die belangrijk is om samen het gebied klimaatbestendig te maken.  

Uit de ervaring van de andere waterschappen blijkt ook dat je niet moet verwachten 
dat het grote knelpunten met bijv. wateroverlast oplost. Daarvoor zijn ook grote, 
complexe uitvoeringsprojecten nodig, waarin verschillende partijen vanuit hun eigen 
raken en verantwoordelijkheden samenwerken. De stimuleringsbijdrage is daar niet 
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voor bedoeld, maar draagt vooral bij aan het op gang brengen van de beweging op 
privaat terrein, vanuit de gedachte dat ‘elke druppel telt’. Voor het klimaatadaptief 
maken van de leefomgeving gaat het uiteindelijk om de optelsom van vele kleine 
initiatieven samen. Bovendien levert het concrete voorbeelden op van waar je als 
waterschap aan bijdraagt en dat je wil bijdragen. De stimuleringsbijdrage zal niet aan 
alle individuele initiatieven bijdragen, maar moet vooral kopieerbare en inspirerende 
voorbeelden opleveren die een vliegwieleffect hebben. 

 

Voorstel  
Het voorstel is om de volgende kaders te hanteren voor het ontwerpen van 
de stimuleringsbijdrage:  

1. Het doel van de stimuleringsbijdrage is om inwoners en andere partijen te 
activeren en faciliteren om maatregelen te nemen voor vergroening en 
verblauwing, die bijdragen aan de sponswerking van de private 
leefomgeving. Het realiseren van zo veel mogelijk waterbergend vermogen 
is geen doel op zich. Overhead kan daarmee zo veel mogelijk worden 
beperkt;  

2. Het budget splitsten 50% voor individuele inwoners en 50% voor grotere 
initiatieven, zodat wordt voorkomen dat het budget wordt opgesoupeerd 
door één doelgroep;  

3. De regeling voor individuele inwoners wordt zo simpel mogelijk gehouden, 
zodat de drempel om mee te doen laag is en overhead wordt 
geminimaliseerd;  

4. Aan de regeling voor grotere initiatieven worden drie voorwaarden 
verbonden:   

a. voor het nemen van bovenwettelijke maatregelen,  
b. voor (beperkte) samenwerking en   
c. voor communicatie en positionering;   

5. De subsidieregeling periodiek te evalueren en zo nodig herzien, passend in 
de experimentele werkstijl van de netwerkstrategie.  

Dit voorstel is hierna verder toegelicht. 

  

Hou het simpel  
Het doel van de stimuleringsbijdrage is het veroorzaken van reuring en een 
vliegwieleffect rond klimaatadaptatie bij inwoners en andere, private partijen bij het 
klimaatbestendig maken van het werkgebied. Het doel van de regeling is het 
verruimen van de mogelijkheden voor bewoners en initiatiefnemers tot het nemen 
van maatregelen voor het vergroenen en verblauwen van de private leefomgeving, 
maar niet per definitie  om zoveel mogelijk waterberging per euro te 
realiseren. Daarom stellen we voor de stimuleringsregeling laagdrempelig in te 
richten. Door niet op de ontwikkeling van waterbergend vermogen te sturen, blijven 
complexe rekenmethodes en uitvoerige bewijslasten achterwege. De regeling kan 
daardoor simpel en sober worden ontworpen, waardoor overheadkosten minimaal 
blijven en een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget kan worden 
uitgekeerd.  

 

Splits het budget 50/50 over individuele inwoners en grotere initiatieven 
Eigenaren hebben direct invloed op het klimaatbestendig maken van het Amstel, 
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Gooi en Vecht gebied. Het is een talrijke en diverse groep partners. We stellen voor 
om in de stimuleringsbijdrage onderscheid te maken binnen deze partners waardoor 
we voorkomen dat het totale budget door één of enkele grotere partij(en) snel wordt 
opgesoupeerd. Het vliegwieleffect en de zichtbaarheid van AGV zou in dat geval 
beperkt blijven. We stellen voor de stimuleringsbijdrage in twee delen te 
splitsen: 50% voor individuele bewoners en 50% voor grotere 
initiatieven zoals scholen en grotere buurtinitiatieven.  

 

Individuele inwoners  
De stimuleringsbijdrage voor individuele inwoners is laagdrempelig en bereikbaar 
voor de individuele huiseigenaar. Er zijn minimale voorwaarden aan 
de stimuleringsbijdrage verbonden. De bijdrage is stapelbaar met andere 
subsidies. De exacte omvang van de bijdrage wordt op dit moment onderzocht. We 
denken aan een procentuele bijdrage met een maximum orde grootte tussen de 50 
en 1.000 euro. Voor een dergelijk bedrag kan een bijdrage geleverd worden aan 
maatregelen zoals een regenton, een sedumdak of het ont-tegelen van de 
tuin. Kleine bedragen leiden tot relatief meer overhead. Anderzijds moet voorkomen 
worden dat de bedragen vooral belanden bij mensen die toch de ingreep al wilden 
doen en de bijdrage in principe niet nodig hebben. Het optimum dient in de uitwerking 
van de subsidieverordening bepaald te worden tussen het bedrag en de 
overheadkosten en een eerlijke bijdrage voor diegenen die door de regeling over de 
streep worden getrokken.   

De stimuleringsbijdrage richt zich op individuele huiseigenaren die een 
klimaatadaptieve maatregel in hun tuin of op hun dak willen realiseren, wat de 
buurt en anderen weer kan inspireren. De aanvrager wordt geënthousiasmeerd de 
ingreep te delen (bijvoorbeeld via facebook, het DOE-loket, via een community-
manager etc.) waardoor andere particulieren aangezet worden het voorbeeld te 
volgen.   

 

Grotere initiatieven   
De stimuleringsbijdrage voor grotere initiatieven is erop gericht dat samenwerkende 
ondernemers of bewoners een klimaatadaptieve maatregel in hun buurt, straat, 
plein of op hun bedrijfsdaken realiseren, wat andere buurten, wijken of terreinen kan 
inspireren. Dit vergt een grotere investering en de maximale bijdrage is 
ook hoger. We schatten in dat de orde grootte tussen de 1.500 en 25.000 euro 
ligt. Om te voorkomen dat enkele grotere initiatieven de totale pot leegmaken, is er 
een knip in de regeling gemaakt. Aan deze stimuleringsbijdrage verbinden we drie 
voorwaarden: 

Als eerste voorwaarde moet er sprake zijn van bovenwettelijke maatregelen, of 
maatregelen die niet verplicht zijn in bijvoorbeeld de Amsterdamse 
Hemelwaterverordening. De kopieerbaarheid en inspiratie van andere buurten, 
wijken en terreinen staat voorop. 

Als tweede voorwaarde moet er sprake zijn van samenwerking tussen partijen. 
Bijvoorbeeld een samenwerkend MKB, een bedrijvenvereniging, samenwerking 
tussen lokale overheid en meerdere particuliere initiatiefnemers, 
samenwerkende vrijwilligers zoals ouders en een school.   
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Als tweede voorwaarde verlangen we dat er een communicatieplan is opgesteld om 
de omgeving en/of andere belangen te betrekken. Hiermee krijgt de zichtbaarheid 
van AGV als partner een plek in het uit te voeren project.   

 

Bijsturen  
Bij de netwerkstrategie past een experimenterende werkstijl, van proberen, leren en 
bijsturen. De ervaring bij andere waterschappen leert ook dat vooraf niet altijd goed is 
in te schatten wat er in een specifiek gebied werkt. Voor de 
stimuleringsbijdrage starten we nu met twee doelgroepen waarmee nieuwe 
samenwerking wordt verkend. De werkwijze, doelgroepenbereik en 
verdeling moet periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.   
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Bijlage 1 Stakeholderanalyse  

Methodiek 

Om in de netwerkstrategie onderbouwd aan te kunnen geven waar de inzet van het 
waterschap zich op moet richten, hebben we een uitgebreide stakeholderanalyse 
uitgevoerd. Dat doen we als volgt:  

1. Inventariseren stakeholders. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaring binnen Waternet uit bestaande samenwerkingen, een inventarisatie 
naar partners in AGV-gebied uitgevoerd door BOWA, aangevuld met de 
kennis uit Amsterdam Rainproof, Samen Klimaatbestendig, enz. 
 Voor deze netwerkanalyse ordenen we de stakeholders op 2 
abstractieniveaus: als groep en als individuele organisatie.  

2. Stakeholders ordenen naar belang en invloed (op een schaal van 1 tot 5). 
Dit is de basis voor elke stakeholderanalyse. Welk belang heeft een 
stakeholder bij klimaatadaptatie in het AGV-gebied en welke invloed kan 
hij/zij uitoefenen op het klimaatbestendig maken van het gebied? Dit leidt tot 
een eerste ordening van stakeholders.  

3. Verdiepen in de stakeholder, op basis van hun motivatie, competenties en 
prikkel:   

a. Hoe groot is de motivatie van een stakeholder om bij te dragen aan 
de klimaatadaptatie doelen? (op een schaal van 1 tot 5) 

b. Welke competenties heeft hij/zij om dat te doen?   
c. En welke prikkel zou die stakeholder aan de gang kunnen krijgen?  

4. Handelingsperspectief van het waterschap richting de stakeholder:  
a. Welk gedrag wil het waterschap van de stakeholder?   
b. Hoe kun je de bepaalde prikkel benutten om de samenwerking met 

die stakeholder aan te gaan of te verbeteren?   
c. Waar komt het waterschap de stakeholder tegen?   
d. Is dat toereikend, of is er een nieuwe ‘arena’ nodig waarin 

waterschap en stakeholder elkaar ontmoeten?   

 

In deze stakeholderanalyse zijn ongeveer 150 individuele organisaties 
geïnventariseerd en geclusterd naar 22 stakeholdergroepen. In Figuur 4 staat een 
weergave van de stakeholdersanalyse op niveau van groepen. Voor de leesbaarheid 
is een vergrote weergave apart bijgevoegd.  
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Figuur 4 Foto van de uitgevoerde stakeholderanalyse. De tabel blijft continu aan verandering 
onderhevig en wordt periodiek bijgehouden. Voor de leesbaarheid is een vergrote weergave 
apart bijgevoegd.   
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Belang en invloed 

De stakeholdergroepen zijn ingeschaald naar ‘belang’ en ‘invloed’: welk belang heeft 
een stakeholder bij klimaatadaptatie in het AGV-gebied en welke invloed kan hij/zij 
uitoefenen op dit thema? Op basis daarvan kunnen we bepalen hoeveel tijd, geld en 
middelen het waterschap verhoudingsgewijs in kan zetten om de meeste impact te 
bereiken.   

 

Figuur 5 Belang en invloed van stakeholdergroepen. NB bij het interpreteren van deze grafiek is 
het belangrijk te beseffen dat individuele leden van de stakeholdergroep hoger of lager kunnen 
scoren op belang en invloed. 

Tabel 2 beschrijft de kenmerken van de vier verschillende categorieën in de vorige 
grafiek. Deze indeling is behulpzaam bij het bepalen van de netwerkstrategie in de 
volgende paragrafen, omdat voor elke categorie een andere benadering en 
verschillende instrumenten nodig zijn.   

Tabel 2 Kenmerken per categorie netwerkpartners. 

Categorie   Kenmerken categorie  
1  Eigenaren  

(veel invloed en 
belang)  

Deze categorie netwerkpartners kenmerkt zich door directe invloed op 
het klimaatbestendig maken van een stuk(je) van het beheergebied 
van Amstel, Gooi en Vecht of het veilig stellen van specifieke vitale 
functies. Zij hebben land of andere assets in eigendom en kunnen zelf 
maatregelen treffen.    

2  Intermediairs  
(veel invloed, 
weinig belang)  

Deze categorie netwerkpartners hebben indirect invloed op 
klimaatadaptatie. Zij hebben een belangrijke rol in het faciliteren van 
de eigenaren. Dat kan bijvoorbeeld met specifieke expertise 
(tuincentra, platforms), met financiële prikkels (verzekeraars, 
financiële instellingen) of uitvoeringskracht (bijvoorbeeld hoveniers, 
bouwende partijen).    

3  Helpers  
(veel belang, 
weinig invloed)  

Deze categorie netwerkpartners onderschrijven de klimaatadaptatie 
doelstellingen van het waterschap. Ze hebben beperkt invloed; 
samenwerking met het waterschap zou zich hierop kunnen richten.  

4  Nieuwe partners  
(weinig belang en 
invloed)  

Deze categorie netwerkpartners bestaat uit partijen met nu nog weinig 
betrokkenheid bij klimaatadaptatie. Partijen die nog niet in beeld zijn, 
kunnen in deze categorie opkomen, zoals onderwijsinstellingen, 
culturele instellingen.    
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Motivatie, competentie en prikkel 

Na de eerste categorisering van stakeholdergroepen in de vorige paragraaf, willen 
we de stakeholders beter doorgronden. Hiervoor hebben we een ‘Motivation - Ability - 
Trigger’ -analyse (MAT-analyse) uitgevoerd. Deze werkwijze ligt ook aan de basis 
van Amsterdam Rainproof. In deze netwerkanalyse vertalen we ‘motivation’ als 
motivatie, ‘ability’ als competentie en ‘trigger’ als prikkel.  

Voor elke stakeholdergroep is ingeschat hoe groot hun motivatie is om met 
klimaatadaptatie aan de slag te gaan en wat hun competentie is om dat te doen. 
Simpel gezegd: kunnen en willen ze werken aan klimaatadaptatie? Vervolgens 
kunnen we bepalen welke instrumenten het waterschap kan inzetten om de 
samenwerking verder te brengen.  

Alle stakeholders zijn individueel en als groep geanalyseerd op hun motivatie en 
competentie op een schaal van 1 tot en met 5. De prikkel hebben we kwalitatief 
beschreven als opmaat voor de rol en actie die het waterschap kan oppakken (zie 
Figuur 4). Dit is specifieke informatie per stakeholder die we terug laten komen in 
paragraaf 0.  

 

 

Figuur 6 Resultaten stakeholdergroepen voor motivatie en competentie. 
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Handelingsperspectief van het waterschap richting de stakeholder  

Als we kijken naar het handelingsperspectief van het waterschap om stakeholders te 
activeren, dan ziet dat er uit als in Figuur 7 Strategie voor aanpakken 
stakeholdergroepen afhankelijk van hun motivatie en competentie.Figuur 7.   

- Hebben netwerkpartners zowel de competentie als de motivatie om aan 
klimaatadaptatie te werken (rechtsboven), dan kan het waterschap hier goed 
mee samenwerken. Het pionieren is hier voorbij. Met deze netwerkpartners kan 
het waterschap echt impact maken, door goede voorbeelden op te schalen, te 
verbinden en successen te vieren.   

- Hebben netwerkpartners wel de competentie, maar niet de motivatie om aan de 
slag te gaan met klimaatadaptatie (linksboven), dan kan het waterschap op zoek 
gaan naar thema’s waar die netwerkpartner wél voor gemotiveerd is. Dat 
betekent dat het waterschap zich verdiept in de netwerkpartner, weet wat er 
speelt en kijkt hoe klimaatadaptatie doelen te verbinden zijn aan andere 
maatschappelijke doelen en opgaven.  

- Hebben netwerkpartners wel de motivatie, maar niet de competentie 
(rechtsonder), dan kan het waterschap helpen met middelen. Deze 
netwerkpartners willen wel, maar weten niet zo goed hoe. Het waterschap kan 
helpen door het beschikbaar stellen van kennis, geld of capaciteit of ‘een plek 
aan tafel’.   

- Hebben netwerkpartners niet de competentie of motivatie (linksonder), dan 
zullen ze vooralsnog weinig tijd en energie besteden aan klimaatadaptatie. Het 
waterschap kan hier op zoek gaan naar een voet achter de deur middels het 
benutten van koplopers of gebruik te maken van een ‘window of opportunity’ als 
dat zich voordoet.    

Per stakeholder(groep) kan de rol en inzet van het waterschap verder uitgewerkt 
worden.  
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Figuur 7 Strategie voor aanpakken stakeholdergroepen afhankelijk van hun motivatie en 
competentie. 

 

Monitoren voortgang: weten – willen – kunnen – doen – volharden 

Uiteindelijk werken we toe naar een regio die in 2050 klimaatadaptief en veerkrachtig 
is. Om te monitoren op de voortgang van een netwerkstrategie, is binnen 
Amsterdam Rainproof een monitor ontwikkeld door per netwerkpartner aan te geven 
in hoeverre ze:  

1. weten: openstaan voor de doelen van klimaatadaptatie en ze ook begrijpen.  
2. willen: de ambitie hebben om iets aan klimaatadaptatie te gaan doen.  
3. kunnen: de competenties en instrumenten hebben om iets aan 

klimaatadaptatie te doen.  
4. doen: maatregelen treffen om klimaatadaptiever te worden.  
5. volharden: klimaatadaptatie integreren in al hun werk, als integraal 

onderdeel van beleid en handelen.  

In deze netwerkstrategie is dit uitgevoerd voor de 22 stakeholdergroepen, 
samengevat in Figuur 8 (peildatum 1 september 2020). Te zien is dat 
overheidspartijen in de fase van ‘doen’ zijn aanbeland. De volgende stap voor hen is 
om in al hun beleid en handelen klimaatbestendig te zijn (volharden). Ook agrariërs 
zijn zich goed bewust van het veranderende klimaat. Ze passen zich daarbij aan voor 
zover ze kunnen binnen hun eigen onderneming. Veel andere partijen, zoals 
woningcorporaties en veiligheidsregio’s, zijn nog niet zover. Zij zijn zich nog een 
beeld aan het vormen van wat klimaatverandering voor hen betekent (weten en  
willen). Sommige partijen zijn aan het experimenteren met acties, zoals hoveniers en 
tuincentra, bouwers en verzekeraars (kunnen).   
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Figuur 8 Monitor van de voortgang per netwerkpartner (peildatum 1 september 2020).  


