
‘Workshopresultaten en voorlopige conclusies’ 
Informatiebijeenkomst 12 oktober “Klimaatadaptatie: van praktijk naar standaard” 
 

Workshop resultaten 

Op 12 oktober hebben we tijdens de workshops voor zowel de NAS klimaateffecten (bollenschema’s) 

en een selectie van DpRA maatregelen, inventarisaties gemaakt van relevante standaarden, witte 

vlekken en projecten. Inventarisaties zijn gemaakt in groepjes per klimaateffect: Hittegolven & 

gezondheid, Droger, Natter en Vitaal & Kwetsbaar.   

Alles wat is ingevuld bij de workshops evenals enkele verslagen, hebben we verzameld en 

gedigitaliseerd en kun je inzien via deze download webpagina. 

Alle inventarisaties zijn een eerste input waarmee een (op te richten) nationale Werkgroep 

Standaardisatie Klimaatadaptatie aan de slag zou kunnen. 

 

Live audience polling 

Verspreid over de middag zijn alle* deelnemers geraadpleegd om hun mening te geven over diverse 

stellingen en mogelijke vervolgstappen door gebruik te maken van een real-time online 

enquêtesysteem. De resultaten zijn ook in te zien via de dwonlad-pagina. 

Onderstaand overzicht geeft beknopt de vragen en resultaten weer. 

 

Nr Vraag Resultaat Antwoord 

mogelijkheid 

1 Waar denkt u aan bij Klimaatadaptatie? Een wordcloud Meermalig vrije invoer 

2 Welke type organisatie vertegenwoordigt u? Samenstelling deelnemers Categorieën 

3 Hoe belangrijk vindt u : 

3a samenhang in allerlei standaarden 3.9 Niet belangrijk (0) –  

Belangrijk (5) 3b coordinatie tussen standaardisatie organisaties 4.3 

3c national standaardisatie agenda irt NAS/DPRA 3.7 

3d oprichting Werkgroep Standaardisatie KlimaatAdaptatie 

(WGSTDKA) 

3.6 

3e gebruik van NAS Adaptatiedialoog icm WG STD KA 3.2 

4 In hoeverre ziet u meerwaarde in standaardisatie? Standaarden bieden: 

4a versnelling van projecten 3.4 Niet belangrijk (0) –  

Belangrijk (5) 4b oplossingsrichtingen en vertrouwen voor investeringen 4.1 

4c marktacceptatie en -opschaling innovaties/toepassingen 3.7 

4d (inter)nationale kennisdeling 3.6 

4e zelfregulerend vermogen en publiek-private afspraken 3.1 

4f een  level playing field 3.7 

5 Verwacht u dat we de meest noodzakelijke standaarden  

gereed hebben in 2020? 

Zeker 4%,  

Waarschijnlijk wel 22%, 

Weet niet 37% 

Waarschijnlijk niet 30%, 

zeker niet 7% 

5 keuzes 

6 Waarom wel of niet? Zie downloadpagina Vrij invoer 

 (1 pp) 

7 Hoe erg is dat als we het niet halen? 3.3 Niet erg (0) – Erg (5) 

8 Vul uw organisatie in, indien u de intentie heeft voor 

deelname Adaptatiedialoog Standaardisatie 

24 organisaties hebben 

hun naam ingevuld 

Vrije invoer (1pp) 

9 Welke KEYstakeholders zouden moeten deelnemen aan 

de NL Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie? 

Zie downloadpagina voor 

lijst 

Vrij invoer (meer pp) 

 

* Medewerkers van de Ministerie konden niet deelnemen aan de polling omdat hun mobiels daar geen toestemming voor 

gaven. Hun meningen zijn dus niet opgenomen in de resultaten. 

http://www.nen.nl/Evenementen/Presentaties/Presentaties-Klimaatadaptatie-12102017Nieuw.htm


 

Bevindingen 

Uit de live-audience-polling blijkt bij het merendeel van de deelnemers een bewustzijn over de 

breedte van klimaatadaptatie en wordt het belang gezien voor samenhang van een diversiteit aan 

standaarden (vraag 3a) en coördinatie tussen betrokken organisaties (vraag 3b) die deze 

ontwikkelen.  

 

Tijdens de presentaties en plenaire discussie is geconstateerd dat er diverse relaties bestaan tussen 

bijvoorbeeld praktijkrichtlijnen, handboeken, protocollen en formele (inter)nationale normen en dat bij 

herzien hiervan met elkaar rekening gehouden moet worden.  

Tevens is geconstateerd dat er meer bewustzijn gecreëerd kan worden over het bestaan en de 

toepassing van bepaalde standaarden. Ook is het zaak om gezamenlijk te bepalen welke 

standaarden aangepast moeten worden om klimaatadaptatie te bewerkstelligen en op welke terreinen 

nog standaarden gewenst zijn en nog ontbreken. 

In presentaties zijn internationale normalisatietrajecten en -netwerken toegelicht die niet voor 

iedereen bekend waren en waar aanknopingspunten zijn. 

 

Om een effectieve en efficiënte bijdrage te kunnen leveren met het instrument standaardisatie aan 

een klimaatbestendiger toekomst via NAS en DpRA, is een breed gedragen conclusie (vraag 3c) dat 

het belangrijk is om de samenhang van standaarden en agenda’s af te stemmen.  

Om bovengenoemde rol van standaardisatie te bewerkstelligen is een structurele organisatievorm 

voorgesteld waarin zowel standaardisatie-organisaties, opdrachtgevers, kennis- en 

onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden kunnen deelnemen.  

Door de deelnemers is gemiddeld positief gereageerd op het voorstel (vraag 3d) om met een 

nationale Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Bij vraag 9 hebben 

deelnemers de key-stakeholders opgenoemd die hier betrokken zouden moeten worden. 

 

Deze nationale Werkgroep kan - als structureel georganiseerde groep van keystakeholders voor 

klimaatadaptatie – tevens via NEN functioneren als Nederlandse vertegenwoordiging in de relevante 

internationale normalisatienetwerken. Op deze wijze is Nederland geïnformeerd over nieuwe 

normalisatievoorstellen, kunnen we hierop stemmen en invloed uitoefenen door deel te nemen of zelf 

nieuwe voostellen voor Europese en mondiale standaarden indienen (zie het schematisch overzicht 

onder). 

 

Vervolg 

Het streven is om in begin 2018 een bijeenkomst met key-stakeholders te organiseren ter 

voorbereiding van een nationale Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie. De insteek is om 

gezamenlijk onze doelen, organisatievorm, werkwijze en benodigde financiering te bepalen. Alle 

deelnemers worden geïnformeerd over deze bijeenkomst.  

 

Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van een mogelijke organisatievorm voor een 

nationale Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie  

 
  



 

 

 

Schematisch overzicht van een mogelijke organisatievorm voor een nationale Werkgroep 

Standaardisatie Klimaatadaptatie  

 

 

Toelichting op schematisch overzicht 

Het overzicht schets een mogelijke organisatievorm voor een nationale Werkgroep Standaardisatie 

Klimaatadaptatie (WSKA), dit ter bespreking op de volgende bijeenkomst. Onder meer de 

programma’s NAS en DpRA vormen de inhoudelijke drivers. In de groene bol staan mogelijke 

activiteiten van WSKA met daarbij eventuele thema- of expertgroepen die meer gedetailleerd op een 

onderwerp in kunnen gaan. De idee is dat de WSKA niet zelf de standaarden ontwikkelt, dat gebeurt 

op reguliere wijze in de deelnemende standaardisatie organisaties (SDOs) volgens ieders 

businessmodel. De WSKA maakt krachten bundeling mogelijk om behoeften te peilen, prioriteiten te 

bepalen en standaardisatie-agenda’s nationaal en internationaal af te stemmen. Vanuit WSKA kan 

verbinding worden gelegd met andersoortige netwerken (Liaisons), internationale 

normalisatienetwerken, mogelijk relevante NAS Adaptatiedialogen en praktijkprojecten.  

 

 

 


