
Maak uw gemeente waterproof!

Zo werkt het
voor bewoners

ikbenwaterproof.nl helpt bewoners met maatregelen tegen wateroverlast en droogte.

Bewustwording
bewoners

Bewoners activeren
maatregelen te nemen

Goede user
experience

Transparantie in de
totstandkoming van
het advies

Gemaakt door experts 
klimaatadaptatie

Tot 70% van de grond in een binnenstad is privaat
en daardoor onbereikbaar voor gemeentelijke maatregelen.

Een robuuste tool op maat

De situatie

DOE HIER DE CHECK!

ikbenwaterproof.nl

Input voor beleid
van de gemeente

De tool biedt kansen en mogelijkheden...

...voor waterberging op private grond.

Neem eenvoudige
maatregelen
(er worden duidelijke
instructies gegeven)

(en eventuele subsidieregelingen)

Krijg inzicht in mogelijke
maatregelen voor het perceel

De gegevens van het perceel 
worden automatisch opgehaald
                               (aanpassen is mogelijk)

Start de scan
(vul postcode + huisnummer in)



Communicatie
 naar bewoners

Bewustwording

Inzicht

Interesse

Overweging

Actie!

Abri’s

Streekkrant

Brief / folders

Social media

Direct mail

Bezoek homepage

Bezoek voorbeelden
buren pagina

Bezoek informatiepagina

Beoordeling huidige
situatie perceel

Maatadvies en maatregelen
inclusief informatie en
voorbeelden

Onderzoek, maatregelen,
voorbeelden, prijsonderzoek

Aanschaf en installatie
maatregelen
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De data van de website geeft directe inzichten en feedback
vanuit de gebruikers.

Inzichten

Voor uw gemeente kan de tool op maat worden gemaakt. Hiervoor is de premium versie.
De belangrijkste voordelen:

Premium

Voor meer informatie over de kosten en wat de web-based tool ikbenwaterproof.nl
voor uw gemeente kan betekenen kunt u het contactformulier invullen op: 
www.ikbenwaterproof.nl/contact

Meer informatie

Is het interessant
te gaan samenwerken

met leveranciers?

Nemen mensen
maatregelen?

Willen mensen
de scan doen?

Waar zijn welke
maatregelen haalbaar?

Welke
subsidiemogelijkheden
wil je waar aanbieden?

Moeten we
meer focussen

op voorlichting?

Helpen
voorbeelden
van anderen?

Hoeveel mensen
zijn geïnteresseerd
in het onderwerp?

Inzicht in
gebruiksgegevens

Ondersteuning
en advies bij

dataverwerking

Directe
communicatie
subsidies en
activiteiten

Berekeningen
op maat

Contact met
lokale coaches

en experts


