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Deel 2: De rol van Climate Campus



Nieuwe governance

Governance van netwerken
Klassieke governance modellen passen steeds slechter bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zeker als het gaat om 
complexe (wicked) opgaven. Organisaties moeten op meerdere niveaus in netwerken samenwerken om de grotere 
maatschappelijke issues te temmen. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee en vraagt om nieuwe governance, waarbij 
informatie, middelen, activiteiten en competenties worden verbonden om een gezamenlijke outcome te bewerkstelligen: 
diensten of producten die het resultaat zijn van de samenwerking in plaats van het resultaat van individuele organisaties.

Uit eerdere experimenten in onze regio (zoals Proeftuin Water en Klimaat Actieve Stad) hebben we geleerd dat er een 
organisatie nodig is die de specifieke taak heeft om te verbinden en te sturen op de gezamenlijke resultaten. Deze 
organisatie is niet één van de partijen maar van en voor alle partijen.

Vanuit dit besef is een innovatieve samenwerking gestart: Climate Campus.



Nieuwe governance

Climate Campus
Zowel voor het realiseren van de klimaatbestendige delta als voor het verbinden van de klimaatbestendige delta , de 
economisch krachtige delta en de zelfbewuste delta hebben waterprofessionals en de overheid nodig, maar ook de lokale 
burgers, ondernemers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, etc.

Climate Campus is een netwerk van overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke 
initiatieven. In het netwerk werken we vernieuwend samen voor een klimaatbestendige, economische krachtige en 
zelfbewuste IJssel-Vechtdelta. 

De Climate Campus heeft een stichting die het netwerk helpt om de innovatie- en implementatiekracht te verbinden en te 
vergroten. De stichting brengt uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners samen. Uniek is de actieve koppeling van 
het professionele netwerk met de lokale gemeenschap. Door belangen, kennis en geld te matchen, ontstaat nieuwe kennis 
en wordt werk met werk gemaakt.



Unieke elementen

Verbindend samenwerken
Het Climate Campus-concept bevat twee unieke elementen. Het eerste element is het verbinden van partners, ideeën, 
projecten en budgetten op basis van gemeenschappelijke doelen en gedeelde interesses.

Natuurlijk is samenwerking op zichzelf niets nieuws. Maar meestal is samenwerking exclusief gericht op de doelen, rol en 
verantwoordelijkheid van individuele organisaties.

Een eenvoudig, maar illustratief voorbeeld:

In geval van extreme regenval kan een sportveld fungeren als een opslag voor overtollig water, mits een aantal extra 
maatregelen wordt getroffen. Over het algemeen betaalt een ontwikkelaar of eigenaar van een sportveld deze maatregelen 
niet. Budgetten voor klimaatadaptatie worden doorgaans niet geïnvesteerd in de ontwikkeling van sportvelden. Alleen 
wanneer deze belangen worden samengebracht ontstaat een sportveld waar overtollig water tijdelijk kan worden 
opgeslagen: een ingenieuze oplossing die maatschappelijk geld bespaart.

Hoewel het combineren van dit soort belangen vanzelfsprekend lijkt, is de praktijk anders. Daarom stimuleert en faciliteert 
de Stichting Climate Campus haar partners in samenwerking op basis van gemeenschappelijke doelen en gedeelde 
belangen.



Unieke elementen

Traditioneel versus verbindend samenwerken



Unieke elementen

Samenwerking van professionals en lokale 
gemeenschap
De belangrijkste sleutel tot de versnelling van klimaatadaptatie is echter het 
verbinden van de professionele (water)wereld met de lokale gemeenschap. 
De professionele wereld ontwikkelt vakkennis, oplossingen, 
verdienmodellen, enz. De gemeenschap moet ermee werken, is de 
eindgebruiker en ervaringsdeskundige en weet wat nodig is. 

De Climate Campus verbindt de professionals met de lokale gemeenschap 
om innovatie en implementatiekracht te versterken. Onderdeel van Climate 
Campus is een Team Klimaat Actief! dat de bottom-up beweging stimuleert 
en ondernemers betrekt. Daarnaast zetten we onder andere citizen science
in voor de koppeling tussen professionals en lokale gemeenschap.



Rol van Climate Campus

Voor de klimaatbestendige delta
Climate Campus …

• faciliteert het netwerk en de Teams Klimaat Actief! in het 
samenwerken aan de klimaatbestendige delta.

• onderhoudt het netwerk met bijeenkomsten, een 
netwerkplatform, nieuwsbrieven, etc.

• helpt bij het organiseren van inhoudelijke sessies voor 
kennisuitwisseling en het vormen van allianties van partners voor 
het oplossen van vraagstukken.

• zoekt nieuwe partners voor het netwerk en koppelt het Climate
Campusnetwerk aan andere platforms en 
samenwerkingsverbanden.

• stelt een gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda op.
Climate Campus Connects kennissessie over serious games 
voor bewustwording van klimaatadaptatie



Rol van Climate Campus

Voor de economisch krachtige delta
Climate Campus …

• faciliteert de samenwerking in het netwerk van ondernemers en 
consumenten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten 
voor klimaatadaptatie.

• makelt in het netwerk voor stages en traineeships.

• is een schakel tussen het netwerk en de ontwikkeling van het 
innovatiecluster en innovatiedistrict.

• organiseert op verzoek thematische sessies rondom vraagstukken zoals 
de landbouwtransitie en faciliteert “partnersearch”.

• makelt voor locaties voor voorbeeldtuinen, demosites, 
experimenteergebied, etc.

• faciliteert het opstellen van een Human Capital Agenda.

Prijsuitreiking voor de innovatieve Waterwall, een
vinding van studenten tijdens het Hanzecongres



Rol van Climate Campus

Voor de zelfbewuste delta
Climate Campus …

• verzorgt de etalage met voorbeeldprojecten uit de regio.

• is het excursieloket van onze delta.

• faciliteert in de ontvangst van delegaties, congressen, etc.

• makelt tussen netwerk (deltakennis) en kunst, cultuur en events.

• betrekt “creatieve industrie” en partijen als HCO bij het netwerk.


