Meer grip op
klimaatbeleid
Klimaatbeleid voeren is complex. Het is interdisciplinair en omgeven met onzekerheid.
Hoe zorg je als overheid dat je klimaatbeleid aansluit bij je ambities?
En waarmee moet je rekening houden tijdens de verschillende fasen van de beleidscyclus?
KWINK groep biedt tools om samen met overheden tot effectief klimaatbeleid te komen.

Stel een plan op
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met de Theory of Change
Een innovatieve manier om integraal na te denken over je inspanningen en acties
met als uitgangspunt de realisatie van langetermijndoelstellingen.
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WELKE SUBDOELEN KUN JE DAARBIJ FORMULEREN?
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AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?
Wil je je subdoelen behalen, dan vraagt dat steeds om
een gedragsverandering. Daarvoor moet je aan deze
vier voorwaarden voldoen.
Technologie
Oplossingen beschikbaar

Business case
Terugverdientijd
Financiering startinvestering

Draagvlak
Bewustwording
Energie aanwakkeren

Wet- en regelgeving
Belemmeringen wegnemen
Afdwingen

MET WELKE INSTRUMENTEN KUN JE DE REALISATIE VAN JE VOORWAARDEN BEÏNVLOEDEN?

Stimuleren van
research & development
Onderzoeken van
lokale oplossingen
Bundelen van
vraag en aanbod

Om je doelen te bereiken, kun je verschillende
instrumenten inzetten die passen bij je subdoelen en
voorwaarden.
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Uitvoeren
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Bepaal je rol met een stakeholderanalyse
Analyseer met welke stakeholders je samenwerkt en met wie
je rekening moet houden bij het uitvoeren van klimaatbeleid.

Hoe wil ik
participeren?

Welke initiatieven
zijn er al?

Wat doe ik lokaal,
regionaal en landelijk?

Wat moet ik
met mijn huis?
Hoe verdelen we
de kosten en baten?

Hoe bereid ik mijn branche voor
op de nodige expertise?

Overheden
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, regio's
Subjecten
Consumenten, bewoners, bedrijven, instellingen, gebouweigenaren

Marktpartijen
Installatie- en bouwsector, hypotheekverstrekkers, automotive, energie, landbouw
Infrabeheerders
Netbeheerders, wegbeheerders, telecompartijen

Monitoren
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inspanningen en onzekerheden
Door zowel de indicatoren van je inspanningen als de invloed van onzekere
ontwikkelingen goed en gestructureerd te monitoren, kun je tijdig bijsturen.

AMBITIE
INSPANNINGEN
De indicatoren die je per
inspanning hebt vastgesteld
in de Theory of Change

ONZEKERHEDEN
De ontwikkelingen die invloed
hebben op de voorwaarden
in de Theory of Change

BIJSTUREN
Stuur bij door instrumenten aan
te passen op basis van inzichten
uit de monitoring van indicatoren.

BIJSTUREN
Stuur bij door instrumenten aan
te passen op basis van nieuwe
ontwikkelingen en onvoorziene effecten.

METEN EN MONITOREN
Meet en monitor de indicatoren van
je inspanningen en doelen in de
Theory of Change. Kwantitatief
wanneer beschikbaar, kwalititatief
waar nodig.

VASTSTELLEN
De doelen, inspanningen en
indicatoren die je hebt vastgesteld
in de Theory of Change.

METEN EN MONITOREN
Meet en monitor door
ontwikkelingen bij te houden
en onvoorziene effecten
te identificeren.

VASTSTELLEN
De voorwaarden die je hebt vastgesteld:
• Technologie en aanbod
• Business case
• Draagvlak
• Wet- en regelgeving
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Leer van je resultaten

door ze te analyseren met sturingscirkels
Met sturingscirkels kun je de resultaten van maatregelen per doel weergeven en rekening houden
met de mate van invloed die je als overheid kan uitvoeren. Dat helpt je te leren van je resultaten.

Extreem weer
bijvoorbeeld een regeling om meer
groen in de tuin te stimuleren

Mobiliteit
bijvoorbeeld het aanleggen van een snelfietspad of het
hanteren van een (hoger) parkeertarief in de binnenstad

Gebouwde omgeving
bijvoorbeeld subsidie voor isolatie

Biodiversiteit
bijvoorbeeld stimuleren van voedselbossen

Industrie
bijvoorbeeld het handhaven
van de wet milieubeheer

Circulaire economie
bijvoorbeeld plastic apart ophalen

Voedsel
bijvoorbeeld het stimuleren van
lokaal geproduceerd voedsel

Cirkel van lobby en kennisontwikkeling

Inspanningen die bijdragen aan kennis of motivatie van derden die vervolgens
maatregelen nemen die bijdragen aan het bereiken van de doelen.

Cirkel van invloed

Inspanningen waarbij je als overheid afhankelijk bent van de inzet van derden.

Cirkel van controle

Inspanningen die je doelen direct beïnvloeden, zonder dat je daarvoor als
overheid afhankelijk bent van derden.

De kleur van de inspanning geeft weer in hoeverre een
inspanning heeft geleid tot het beoogde resultaat.
het behalen van het resultaat;
inspanningen die zijn gecanceld of waaraan geen
navolging is gegeven;
inspanningen waar wel actie is ondernomen, maar
waar het beoogde resultaat nog niet behaald is.

