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Meekoppelen 

Meekoppelen is... koppelen van klimaatadaptatie aan andere grote infrastructurele transities en 
ruimtelijke opgaven. Mainstreaming is... adaptatie opnemen in andere beleidsvelden.

Top 5 lessen voor Meekoppelen

1. Realiseer je dat klimaatadaptatie weinig als activiteit op zich 
gebeurt. Het klimaat verandert geleidelijk. De urgentie om in te 
grijpen is vaak laag en de kosten van het aanpassen van bestaande 
gebouwen en infrastructuur zijn hoog. Het integreren van 
klimaatadaptatie in de ontwerpfase is veel goedkoper.

2. Bereid je via een stresstest voor om van ‘windows of opportunity’ 
gebruik te kunnen maken. Zorg dat problemen goed in kaart zijn 
en weet de signalen waaraan je een kans herkent.

3. Identificeer beleidsterreinen en bijbehorende projecten en 
programma’s waarvoor klimaatadaptatie relevant is en waarin 
het meegenomen kan of moet worden. Zie de voorbeelden in 
onderstaande tabel.

4. Formuleer de voordelen van meekoppelen van adaptatie, 
gezien vanuit de andere opgaven. Hierdoor ontstaat een breder 
eigenaarschap van de oplossingen. Klimaatadaptatie zorgt ervoor 
dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. 

5. Maak daarna klimaatadaptatie onderdeel van structureel 
onderhoud van infrastructuur, herstructurering van wijken en 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

• Omgevingsvisie / omgevingsplan
• Nieuwbouw
• Renovatie wijken
• Riolering vervangen
• Natuurbeleidsplan, aanpak biodiversiteit 

• Bosbeheerplan
• Calamiteitenplan
• Aanpassingen in oppervlaktewater 

systeem
• Energietransitie

• Woningcorporaties die leefbaarheid in 
een wijk verbeteren

• Beleidsplan openbare ruimte en 
groenbeheer

Het bollenschema van de Nationale Adaptatiestrategie is interactief 
en is een methode om meekoppel-opties in kaart te brengen. 
De figuur hiernaast laat bv. zien welke sectoren bij droogte 
betrokken zijn. Ook voor andere klimaatproblemen zijn specifieke 
bollenschema’s te maken.
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Disclaimer: Dit schema is een vereenvoudigde, onvolledige weergave van de 
werkelijkheid waarin omwille van de leesbaarheid en overzichtelijkheid niet 
alle stappen in causale verbanden in beeld zijn gebracht.
P.M. wetenschappelijke check op deze versie.
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Waarmee moet je rekening houden bij Meekoppelen

1. Sta open voor de verschillen tussen sectoren om misverstanden 
te voorkomen. Elke sector heeft een eigen werkwijze. Naast 
formele structuren zijn er informele regels en jargon (zie tabel met 
voorbeelden). 

2. Zoek naar de juiste ‘framing’ van het adaptatieverhaal voor een 
specifieke sector. Kies voor sector overstijgende projecten 
duurzaamheid, veerkracht, robuustheid als frame.

3. Let op synchronisatie; in de tijd moeten projecten vanuit 
verschillende organisaties aansluiten wat betreft besluitvormingen 
financiering (zie tabel met voorbeelden)

Methode uitgelicht:

MOTA schema

Het MOTA schema (Motivation and Ability) is ontwikkeld om 
projecten en plannen te vergelijken op de aspecten aanleiding, 
motivatie en vaardigheden. Deze drie aspecten voorspellen voor een 
deel hoe voortvarend een project verloopt.  Op deze manier kun je 
identificeren wat nodig is om klimaatadaptatie succesvol in te bouwen.

Sector voorbeeld Formeel:  
wetten en regelgeving

Informeel:  
waarden en jargon

Synchronisatie van financiering 
en besluitvorming

Ruimtelijke ordening Omgevingsvisie MER Multifunctioneel Herziening elke 10 jaar

Openbare ruimte Groenvisie gemeente Beeldkwaliteit Afhankelijk van wethouder

Aanleiding Motivatie Vaardigheden

• Nieuw beleid of plan

• Natuurramp of extreem weer

• Toename bevolking door migratie

• Plotselinge prijsstijgingen

• Levensbedreigende situatie

• Bedreiging economische of sociale 
stabiliteit

• Bedreiging milieu en natuur

• Kans eigen leven te verbeteren

• Kans om economische / sociale 
stabiliteit te verbeteren

• Kans om milieu en natuur te verbeteren

• Financieel

• Institutioneel

• Sociaal

• Technologisch

https://klimaatadaptatienederland.nl/leeromgeving
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Algemene handreikingen

Omgevingswet
aan de slag met de omgevingswet

Samenvatting van de doelen en middelen van de Omgevingswet. De 
Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in werking.

Regionale Energie strategie (RES)
vng

Handreiking van VNG over de doelen en de voortgang van de 
regionale energie strategieën die in het kader van het nationale 
Klimaatakkoord worden gemaakt.

Wat is framing?
debat instituut

Uitleg door het Debatinstituut over framing. Hoe bewuste taalkeuze 
beinvloedt hoe een boodschap overkomt.

MOTA manual voor analyse van kansrijkheid van projecten
strategic-delta-planning

De handleiding legt het MOTA framework uit waarmee projecten 
kunnen worden geanalyseerd.

Governance van slimme combinaties. Spelregels 
voor samenwerking rond meerlaagse vormen van 
waterveiligheid
deltares

De zoektocht naar het combineren van preventie, ruimtelijke 
aanpassing en rampenbeheersing eeft spelregels opgeleverd die ook 
goed tepasbaar zijn bij meekoppelen van klimaatadaptatie

Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet
loket gezondleven

Handreikingen voor adaptatie

Handboek meekoppelen
meekoppelen.klimaatadaptatie

Eenvoudig stappenplan voor meekoppelen: startpositie bepalen, 
randvoorwaarden en condities vaststellen, gezamenlijke doelen, doen.

Meekoppel metro
meekoppelen

Het Metrospel dat aandacht vraagt voor de synchronisatie tussen 
projecten en hierbij gebruik maakt van metrokaarten.

Futuring en scenarioplanning voor adaptatie
the conversation

Oproep om toekomstvisies te bedenken voor een gebied waar 
klimaatadaptatie en andere vraagstukken mee worden opgelost.

Handreiking slim koppelen klimaatadaptatie
ruimtelijkeadaptatie

Hoe gemeenten klimaatadaptatie kunnen koppelen aan drie andere 
grote opgaven: de energietransitie, de nieuwbouwopgave en de cyclus 
van groot onderhoud en renovatie 

Kaart van Nederland in 2120
wur

Wagenings rapport over een toekomstvisie voor Nederland met 
Nature Based Solutions voor 2120.

Mainstreaming climate adaptation: taking stock about 
“what works” from empirical research worldwide. 
doi

Mainstreamen betekent integratie van klimaatadaptatie in andere 
beleidsvelden (in tegenstelling tot klimaatadaptatie als een eigenstandig 
beleidsveld). Analyse van de voordelen, strategieën en succesfactoren.

Samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties 
voor klimaatadaptatie
dkvwg

Handleiding van de Gemeente Rotterdam om met woningcorporaties 
adaptatie op te pakken. 

Brochure Samen Klimaatbestendig met interviews met 
verschillende woningcorporaties: 
vtw

Framebased guide to situated decision-making on climate 
change
sciencedirect

‘Frames’ zijn verhalen waarin een bepaalde interpretatie van de 
werkelijkheid is ingebouwd. Dit artikel legt uit hoe kennis over framing 
en consensus-processen in de maatschappij kunnen helpen om over 
klimaatadaptatie de juiste beslissingen te nemen.

Meekoppelen 
Verdieping – meer weten

https://klimaatadaptatienederland.nl/leeromgeving
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/publicaties-omgevingswet-bzk/overzicht-downloads-informatiebladen-books/informatieblad-omgevingswet-kort/
https://vng.nl/artikelen/regionale-energiestrategie-res
https://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/debatteren/wat-is-framing/
https://strategic-delta-planning.un-ihe.org/sites/strategic-delta-planning.un-ihe.org/files/quan_mota_manual_-_version_1.pdf
https://www.deltares.nl/nl/projecten/de-governance-van-slimme-combinaties-spelregels-voor-samenwerken-rond-meerlaagse-vormen-van-waterveiligheid/
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving/stappenplan-gezondheid-en-omgevingswet
http://meekoppelen.klimaatadaptatie.nl/
http://meekoppelen.klimaatadaptatie.nl/het-metrospel/
https://theconversation.com/futuring-can-help-us-survive-the-climate-crisis-and-guess-what-youre-a-futurist-too-130538
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/overzicht/handreiking-slim-koppelen/
https://www.wur.nl/upload_mm/c/4/9/73668214-872c-4992-927c-61b20875e511_Een%20natuurlijker%20toekomst%20voor%20Nederland%20in%202120.jpg
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1259-5
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/3390bec77a129fd4/original/030420-Publicatie-Gemeente-Rotterdam_We_Passen_Ons_Aan.pdf
https://www.vtw.nl/data/media/files/Anneke_van_Veen_ism_Marlou_Woningcorporaties_en_klimaatadaptie_-_Samen_werken_aan_Goed_Wonen.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378010000245

