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Context / maatschappelijk probleem

wordt een aantal activiteiten ondernomen om stakehol-

Aanpassing aan de effecten van klimaatverandering staat

ders uit het veld te betrekken bij de onderzoeken. Die

nog niet (hoog) op de agenda bij veel belangrijke maat-

activiteiten kunnen worden onderverdeeld is disseminatie,

schappelijke actoren die beleidsmaatregelen initiëren en

en kennisdoorwerking en vraagarticulatie.

uitvoeren. Dit is deels omdat klimaatverandering als een

In de categorie disseminatie worden specials uitgebracht

lange termijn probleem wordt gezien en het blikveld van

over klimaatverandering in diverse tijdschriften, gericht

deze actoren veelal op de korte termijn is gericht. Echter

op professionals en politici. Daarnaast worden veel

het huidige beleid, vooral in ruimtelijke ordening, heeft

presentaties, en workshops gehouden. Onder de titel

lange termijn gevolgen en dient daarom rekening te hou-

kennisdoorwerking en vraagarticulatie worden samen

den met klimaatverandering om negatieve gevolgen van

met stakeholders projecten opgezet met directe relevantie

klimaatverandering voor zowel de mens als de (economi-

voor de praktijk. Tevens worden debatten georganiseerd,

sche) sectoren zoveel mogelijk te beperken. In 2007 is de

waarin wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten en waar

aandacht voor dit thema wel ﬂink toegenomen. Zo heeft

gezamenlijk kennisvragen worden geformuleerd. Tenslotte

het Rijk samen met de koepels van de decentrale overhe-

worden masterclasses en cursussen georganiseerd, waar

den de Nationale Adaptatiestrategie uitgebracht en zijn de

resultaten uit het onderzoek naar de praktijk worden

provincies bezig met het maken van klimaateffectatlassen.

overgebracht na in praktijkkennis vertaald te zijn.

Wat is al bekend, wat niet?

Wat is het resultaat?

Een belangrijk onderdeel van het programma is de dialoog

Het netwerkproject is een belangrijke component voor het

op gang brengen tussen wetenschap en maatschappelijke

bereiken van de communicatie- en kennisdissiminatiedoe-

partijen met een rol in de ruimtelijke inrichting van Neder-

len van het KvR-programma. Het project beoogt regionale

land. Doel van de dialoog is enerzijds tijdige disseminatie

overheden en het bedrijfsleven interactief te betrekken

van klimaatkennis naar belanghebbenden, en anderzijds

bij het Klimaat voor Ruimte onderzoek, door dialoog en

het bevorderen van vraaggestuurd onderzoek. Op deze

participatieve vraagarticulatie. Het uiteindelijke doel van

manier wil het programma het onderzoek zo goed moge-

het project is het gebruik door stakeholders van de in KvR

lijk laten aansluiten bij de maatschappelijke behoeften en

ontwikkelde kennis.

bij de maatschappelijke realiteit.
In de onderzoeksprojecten moet kennis uit wetenschap
en praktijk gecombineerd worden. Daarvoor is intensief
contact met maatschappelijke partijen noodzakelijk. Het
programma ondersteunt de dialoog vanuit het programma structureel met een speciale medewerker. Daarnaast
hebben de projectleiders van verschillende BSIK-KvRprojecten de opdracht contacten met maatschappelijke
partijen aan te gaan.
Wat wordt nu onderzocht?
In het ‘Netwerkproject voor organiseren van dialoog’

