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SUMMARY 

Changing social perceptions effect the way the water system will be arranged and the 

type of strategies that will be preferred or rejected. The central aim of this thesis was 

to further understand the interaction between society and the water system, 

perspective dynamics and to explore the sustainability of water management 

strategies under an uncertain future. We defined a sustainable strategy as a strategy 

that (including its effects on a multitude of indicators) is evaluated as acceptable under 

a wide range of perspectivistic futures. 

In chapter two we explained that a sustainable strategy involves the interaction 

between society and the water system that often co-evolve in a non-linear way. This 

interaction can be understood by the Pressure (P)- State (S) – Impact (I)- Response (R) 

framework. The Response part within this framework can subsequently be better 

understood by making use of Perspectives derived from Cultural Theory. Chapter two 

can be seen as a chapter reporting on the main results from a pilot study we 

performed before the research underlying this thesis was funded. We describe the red 

line of the thesis by touching upon past, present and future perspectives and 

perspective changes. As the pilot study had to be carried out within a limited time 

frame of one year, the use and application of Cultural Theory for and to water has not 

been (empirically) tested. 

In chapter three we therefore started with a comparison of the position of Cultural 

Theory within other typologies and the extent to which the perspectives as described 

in Cultural theory could be recognized in other typologies. Although Cultural Theory 

has been applied to multiple topics -amongst which water- this application never 

seems to be explored in an empirically satisfying way. Before using Cultural Theory as a 

framework to analyze perspective changes regarding water management, we wanted 

to be sure about its suitability and completeness to do so. To that end, we identified 

criteria for a proper typology (see chapter three) and compared how Cultural Theory 

and six other typologies scored on them. Resulting from this, we concluded that 

Cultural Theory scored well (both absolutely and relatively) on these criteria, it can be 

considered complete and all perspectives (including the Fatalist) can be recognized in 

other typologies. The determining role of the grid- and group axes however, could 

hardly be recognized in other typologies. This is also true for Cultural Theory’s 

discrepancy between Hierarchists and Individualists on the one hand, and Fatalists and 

Egalitarians on the other as they supposedly do not share a position on the grid- or 

group axis. Besides, Cultural Theory’s discrepancy between government regulation (as 

characteristic for the Hierarchist) and the free market (Individualist) could not be 

recognized equally strong in other typologies. Finally, the possibly determining role of 

characteristics like sex, age and education needs to be kept in mind. However, in our 

questionnaire we could not find any significant differences based on sex, age or 

education. We can thus conclude that Cultural Theory relates well to other typologies 

and that it -taken some attention points into account- may function well as a 
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framework to be applied to water and to explore perspectives on water, perspective 

change and social robustness of different water management strategies in an uncertain 

and changeable future.  

As chapter three confirmed Cultural Theory’s suitability as a typology, chapter four 

elaborates on the Theory as such and on its application to water and socially robust 

river management. The Perspectives Method allows analyzing different and changing 

perceptions on water. It refers to the process of applying Cultural Theory perspectives 

to water management while acknowledging the non-stereotypical and dynamic nature 

of perspectives and simultaneously offering a method to operationalize and measure 

perspectives on water in order to gain more knowledge on future perspective changes 

and socially robust water management strategies. In paragraph 2.2.1 and 4.6 the 

reader finds an extensive and qualitative description of every perspective on water. In 

a nutshell, the Hierarchist focuses on control, meeting demands by controlling the 

supply, government responsibilities and expert knowledge. The Egalitarian prefers 

natural development, adapting human behavior to available water resources taking 

water needs from non-human users of water into account, providing space for the 

river and shared responsibilities with input from various stakeholders. The Individualist 

argues that water offers opportunities and innovative technologies will enable to adapt 

to changing water levels and the integration of water into spatial planning. Self 

development is important and decisions should be based upon expected costs and 

opportunities. The Fatalist adopts a more passive attitude towards water. Floods and 

water scarcity are predetermined and therefore not preventable. Carpe diem is the 

best and most clever way to deal with water and besides, water can contribute largely 

to enjoyment and pleasure. Chapter four summarizes starting points inherent to the 

Perspectives Method. In a nutshell, real life perspectives are never stereotypical and 

therefore tend to exist of combinations of interpretations from two or more 

perspectives. These perspectives explain differences in preferences and support for 

water management strategies. Perspectives are also dynamic and may change due to 

surprises and a lack of reproduction mechanisms, possibly also effecting support for 

water management strategies. Lacking support for strategies may make it impossible 

to implement or continue strategies on the short term. A socially robust water 

management strategy is however able to cope with such uncertainties in our social 

system (perspective change). Within every level of analysis, a dominant perspective 

(referring to interpretations were the majority of people in a group adhere to) and one 

or more undercurrents (non-dominant but significant interpretations of beliefs) can be 

distinguished. Due to surprises and or reproduction mechanisms, the distribution 

between dominant perspective and undercurrent may change, for example because 

the popularity of the undercurrent increases and eventually takes over the dominant 

perspective. A changing dominant perspective may alter support for strategies to such 

an extent that policy makers may be forced into sudden en sometimes expensive 

measure changes.  
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Chapter 5 focused on the possible theoretical and practical lessons resulting from the 

application of the Perspectives Method to Dutch water management history. It was 

concluded that the application of the Perspectives Method to Dutch water 

management history offered relevant lessons regarding the dynamic nature of 

perspectives, changing social support and the utility of the method for policy and 

science. Content wise we have learned that changes in the dominant perspective can 

both be initiated by stakeholders and policymakers. Events and developments inside 

and outside the chosen study area, notably those with a visible or sensory (smell, 

taste) character in combination with appealing icons, people or a group of people may 

contribute to the initiation and intensification of perspective change. Additionally, the 

availability of alternative ways to deal with nature and water and media attention can 

further catalyze perspective change. Regarding the direction of change, we have 

learned that this depends on present undercurrents and the type of event occurring. 

Besides, the dominant perspective needs to be susceptible for being surprised (e.g. an 

Egalitarian won’t be very much surprised by technological disasters as they did not 

have trust in technology anyway). Further, we have seen that perspectives may change 

in different velocities for different domains (for example the water quality- and water 

quantity domain). In our historical case study, it took around 50 years between the rise 

of an (Egalitarian) undercurrent and the growth of this undercurrent into a new, 

dominant perspective. Next, the timing and sequential occurrence of surprises are 

essential. Usually people have the tendency to explain a surprise away or explain it in 

such a way that it still fits within their perspective. However, this resistance is only 

tenable up to a certain point. More surprises in a relatively short time frame cannot be 

denied and will therefore function as surprise, changing the dominant perspective. 

Retrospectively we can identify historical decisions that helped to increase the 

popularity of the Egalitarian undercurrent and decrease support for the dominant 

Hierarchical perspective, like the removal of natural area ‘the Beer’ for the expansion 

of the Rotterdam harbor. Adapting to concerns stemming from the undercurrent (for 

example by appointing compensation areas with protected nature) may have 

prevented the severe loss of public support for intensified ‘Dike raising’ measures and 

may have increased the social robustness of the ‘Dike raising strategy’ in those times.  

For policy makers it is thus important to analyze the social robustness of a strategy in 

advance, not only to closely monitor events and developments that may impact the 

support for the strategy, but also to proactively think about how to adapt the strategy 

in case it is no longer durable (socially acceptable). The Perspectives Method may help 

policy makers herein.  

Chapter 6 reports on the present dominant perspective among Dutch water 

professionals that was measured via a perspective-based questionnaire. This 

perspective was compared to the perspective inherent to one of the more recent 

policy reports for long-term Dutch water management. Results of both exercises were 

depicted on the perspectives map and perspectives pyramid, visualizing similarities and 

differences between the policy- and professional perspective. On a worldview level, 
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the policy- and professional perspective on water resemble to a large extent. This 

means that policy makers can count on public support for goals they now want to 

achieve. However, the beliefs on ‘trust in technology’ and ‘important values’ as well as 

beliefs on a management style level deserve input from more perspectives than only 

Hierarchism to make it (more) acceptable for the current dominant perspective. The 

present undercurrent is relatively comparable to the dominant perspective, but slightly 

more Fatalistic and less Egalitarian. To guarantee enough future support for measures 

suggested in the report, it is advisable to also pay attention to Individualistic and 

Fatalistic values. Individualistic and particularly Fatalistic values are underrepresented 

in the Delta report. Especially as the undercurrent (which may grow in the future) 

already has Fatalistic characteristics, it is advisable to include these values into the 

report to also guarantee longer term support for suggested measures. Following the 

results of chapter 6, we can conclude that the Delta report may face difficulties in 

finding enough support on the short term as it mainly focuses on Hierarchism, whereas 

the dominant Perspective also has strong Egalitarian characteristics. As the report is 

rather Hierarchical, support will probably be guaranteed in Hierarchical futures. 

However, strategies may experience support difficulties in Egalitarian and notably 

Individualistic and Fatalistic futures. The Delta report strategies are thus lacking social 

robustness. In Fatalistic or Individualistic futures, policy makers may be forced into 

sudden and expensive decisions, unless the suggested strategies prove to be very 

flexible and easy adaptable to changing dominant perspectives. Fortunately, the 

perspectives map provides a first framework for discussion, as it becomes clearer on 

which beliefs present support may be lacking. Discussion on these specific topics may 

contribute to meaningful negotiations to find synergistic and therefore multi-

perspectivistic solutions.  

Chapter seven shows that combining the Perspectives Method with an Integrated 

Assessment Meta Model offers useful insights in the physical and social effects of 

strategies under uncertain futures. Players of participatory game have to manage a 

river stretch sustainably for the next 100 years. They can choose water management 

measures, negotiate and agree with other coalitions on the measures that will be 

implemented while taking the citizen’s opinion into account. After implementation 

players will be confronted with the effects of their measures on indicators like floods, 

damage, nature, shipping suitability etcetera. Of course these consequences depend 

on the randomly chosen climate realization and socio-economic developments. After 

each run, the choice and negotiation for measures starts again and coalition will reflect 

upon their perspective. One play session usually encompasses 100 years of river 

management and comes together in a storyline reporting on perspective changes, 

developments in the river system and responses from players. Analyzing a large 

amount of storylines provides information on possible future perspective changes, 

causes for change and the effects of changes on the choice for measures. Besides, it 

may increase knowledge on the relation between worldview and management style. 

However, to increase the game’s ability to explore social robustness and perspective 
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change in a very broad variety of climatic, perspectivistic and socio-economic scenarios 

it is advisable to adapt the simulation game on some aspects. In chapter seven we 

argued that a broader range of demographic, land-use- and economic scenarios, 

measures and decision making processes is needed. Also the way information is 

presented to participants (both content- and process wise) should be adapted to 

better fit to other perspectives except Hierarchism. Next, the damage indicator should 

ideally include other types of damage than only harm caused by floods, for example 

costs resulting from drought (navigation or nature). Also the Fatalistic perspective 

should be included (at least as possible citizen perspective) into the game.  

Chapter 8 can be seen as an outlook wherein we show the importance of taking 

perspective-based acceptability thresholds into account when analyzing the social 

robustness of river management strategies. To this end, retrospective evaluations can 

be added to the participatory simulation game and we need to analyze the minimum, 

maximum and average tenability of different strategies under various climatic and 

perspectivistic futures. This provides insight in different gradations of robustness. 

Chapter eight provides the reader with first ideas on how perspective dependent 

acceptability thresholds can be defined. Chapter 9, finally, answers and reflects upon 

the questions raised in chapter 1.   
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SAMENVATTING - DE PERSPECTIEVEN METHODE: OP WEG 

NAAR SOCIAAL ROBUUST RIVIERBEHEER 

De manier waarop wij water en waterbeheer waarderen, beïnvloedt ook de wijze 

waarop wij het watersysteem idealiter zouden willen inrichten en welk type 

maatregelen wij daarbij prefereren dan wel verwerpen. De centrale doelstelling van dit 

proefschrift was het beter begrijpen van de interactie tussen het watersysteem en de 

maatschappij, het vergroten van inzicht in perspectiefverandering en het verkennen 

van de duurzaamheid van strategieën gegeven een onzekere toekomst. We gaan ervan 

uit dat een duurzame strategie (evenals diens gevolgen en effecten) acceptabel wordt 

bevonden door een diversiteit aan personen en onder een diversiteit aan mogelijke 

toekomsten. 

In hoofdstuk 2 leggen we uit dat het analyseren van de duurzaamheid van een 

strategie onlosmakelijk verbonden is met het bekijken van de interactie tussen 

riviersysteem en maatschappij. Watersysteem en maatschappij blijken vaak op non-

lineaire wijze te co-evolueren. Deze interactie kan beter begrepen worden door 

gebruik te maken van het zogenaamde Pressie (P)- Systeem Status (S)- Impact (I)- en 

Response (R) kader. In dit proefschrift staat het response deel –ofwel de vraag hoe 

mensen reageren op datgene wat zij om zich heen zien gebeuren- centraal. De 

menselijke response is moeilijk te doorgronden, maar kan beter begrepen worden 

door gebruik te maken van Perspectieven vanuit Culturele Theorie. Hoofdstuk 2 

beschrijft verder de resultaten van een eerder verrichte experimentele studie, die 

plaatsvond voordat het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift 

gefinancierd werd. Het beschrijft feitelijk de rode draad van dit proefschrift waarbij de 

lezer wordt meegenomen op een perspectivistische reis naar het verleden, heden en 

de toekomst van het Nederlands rivierbeheer. Aangezien de experimentele studie 

binnen een jaar uitgevoerd diende te worden, is Culturele Theorie destijds vanuit 

pragmatische beweegredenen als uitgangspunt genomen, waardoor deze toepassing 

dus niet aan een empirische toetsing is onderworpen.  

In hoofdstuk 3 gaan we daarom in op de positie van Culturele Theorie vergeleken met 

zes andere typologieën. We onderzochten hoe herkenbaar en compleet de 

perspectieven van Culturele Theorie zijn in verhouding tot deze andere typologieën. 

Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van een aantal criteria waaraan volgens de 

literatuur voldaan moet zijn om te kunnen spreken van een goede typologie. We 

concluderen dat Culturele Theorie zowel absoluut als relatief goed scoort op de 

geformuleerde criteria, dat het compleet bevonden kan worden en dat alle 

perspectieven (inclusief de Fatalist) herkend worden in andere typologieën. De 

leidende rol die de netwerk- en groep dimensies (grid en group) echter spelen, kon niet 

evenredig sterk herkend worden in andere typologieën. Hetzelfde geldt voor de 

ogenschijnlijke tegenstellingen tussen Hierarchisten en Individualisten of tussen 

Fatalisten en Egalitairen aangezien zij binnen Culturele Theorie geen groep, noch een 
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netwerk-dimensie met elkaar gemeen hebben. Daarnaast kon ook de discrepantie 

tussen overheidsregulering (kenmerkend voor de Hierarchist ) en de vrije markt 

(Individualist) niet vergelijkbaar krachtig herkend worden. Tenslotte gingen sommige 

typologieën ervan uit dat karakteristieken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 

bepalend kunnen zijn voor iemands perspectief. Dit aspect hebben we meegenomen in 

onze vragenlijst, maar konden hieromtrent geen significante verschillen identificeren. 

Concluderend stellen we dat Culturele Theorie zich goed verhoudt tot andere 

typologieën en dat het -met inachtneming van enkele aandachtspunten- goed zal 

kunnen functioneren in de toepassing op water, het verkennen van 

perspectiefverandering en de analyse van sociaal robuuste rivierbeheer strategieën.  

Nadat hoofdstuk 3 het gebruik van Culturele theorie rechtvaardigt, gaan we in 

hoofdstuk 4 in op de theorie zelf en diens toepassing op water en sociaal robuust 

rivierbeheer. De door ons ontwikkelde Perspectieven Methode stelt in staat om 

verschillende en veranderende perspectieven op water vast te stellen. Het verwijst 

naar het toepassen van de perspectieven vanuit Culturele Theorie op rivierbeheer 

waarin het niet-stereotype en dynamische karakter van perspectieven erkend wordt. 

Het biedt een methode om perspectieven op water -evenals perspectiefverandering- 

te operationaliseren en meetbaar te maken om zo ook meer kennis te vergaren 

omtrent sociaal robuust rivierbeheer. In paragraaf 2.2.1 en 4.6 wordt een uitgebreide 

kwalitatieve beschrijving van ieder perspectief gegeven. Kort samengevat richt de 

Hierarchist zich op controle van het riviersysteem, het kunnen voldoen aan de 

watervraag door het aanbod te beheersen, overheidsverantwoordelijkheid en de 

belangrijke rol van expertkennis. De Egalitair prefereert een natuurgerichte insteek 

waarin de menselijke watervraag wordt aangepast aan beschikbaar water met 

inachtneming van de behoeften van flora en fauna. Daarnaast richt deze zich op het 

verschaffen van meer ruimte voor water en natuur en gedeelde 

verantwoordelijkheden waarin een zo breed mogelijk palet aan stakeholders 

betrokken wordt. De Individualist stelt dat water vooral kansen biedt waardoor wij ons  

-dankzij gebruikmaking van innovatieve technologieën- kunnen aanpassen aan het 

water. Het integreren van water in de ruimtelijke ordening, zelfontplooiing en het 

baseren van keuzes op verwachte kosten, baten en opportuniteiten heeft de voorkeur. 

De Fatalist verkiest een meer passieve houding ten opzichte van water. 

Overstromingen en droogten zijn voorbestemd en niet te voorkomen. Een houding van 

pluk de dag is de beste en meest slimme wijze om met water om te gaan waarbij de 

plezierfunctie van water niet ondergesneeuwd mag raken. Voorts onderstreept 

hoofdstuk 4 enkele uitgangspunten van de Perspectieven Methode. Zo zijn werkelijke 

perspectieven nooit stereotype waardoor zij bestaan uit interpretaties vanuit 

meerdere perspectieven. Perspectiefverschillen verklaren (in ieder geval ten dele) 

verschillen in voorkeuren en draagvlak voor rivierbeheer. Perspectieven zijn ook 

dynamisch en kunnen veranderen door verrassingen of het uitblijven van 

reproductiemechanismen. Een dergelijke verandering heeft mogelijk effect op het 

draagvlak voor verschillende rivierbeheeropties. Verlies van draagvlak kan ertoe leiden 
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dat strategieën op de korte termijn niet geïmplementeerd of voortgezet kunnen 

worden. Robuuste strategieën daarentegen, kunnen omgaan met 

perspectiefveranderingen en onzekerheden in de maatschappij. Op verschillende 

niveaus kan onderscheid worden gemaakt in een dominant perspectief en een 

onderstroom. Het dominante perspectief verwijst naar datgene wat door de 

meerderheid van personen onderstreept wordt, de onderstroom betreft een 

coherente minderheidsgroep. Verrassingen en reproductie mechanismen kunnen de 

balans tussen dominant perspectief en onderstroom veranderen. Zo kan de 

onderstroom aan populariteit winnen ten koste van het dominante perspectief. Een 

nieuw dominant perspectief kan gevolgen hebben voor draagvlak voor strategieën 

waardoor beleidsmakers –na een verandering van het dominante perspectief- vaak 

abrupt maatregelen moeten treffen om draagvlak te herstellen.  

Hoofdstuk 5 richt zich op theoretische en praktische lessen volgend uit het toepassen 

van de Perspectieven Methode op historische ontwikkelingen in het Nederlandse 

waterbeheer. We concluderen dat deze toepassing waardevolle lessen oplevert 

omtrent perspectiefverandering, veranderend draagvlak voor strategieën en de 

bruikbaarheid van de methode voor beleid en wetenschap. Inhoudelijk hebben we 

geleerd dat een veranderend dominant perspectief geïnitieerd kan worden door zowel 

beleidsmakers als stakeholders. Gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen, maar ook 

buiten het studiegebied kunnen verandering katalyseren, met name indien zij een 

sterk waarneembaar (zicht, reuk, smaak) karakter hebben of uitgedragen worden door 

aansprekende iconen, personen of groeperingen. Daarnaast kan ook de 

beschikbaarheid van alternatieve manieren van omgang met water alsmede media-

aandacht een rol spelen in het verder katalyseren van perspectiefverandering. De 

richting van verandering hangt ondermeer af van aanwezige onderstromen en het type 

gebeurtenis dat plaatsvindt. Daarnaast moet het dominante perspectief ontvankelijk 

zijn om verrast te worden (zo zal een Egalitair niet vlug verrast raken door een 

technologische ramp aangezien deze toch al weinig vertrouwen in technologie had). 

Tevens hebben we gezien dat perspectieven in verschillende tijdsspannen kunnen 

veranderen binnen verschillende domeinen (bijvoorbeeld in het water kwaliteit- en 

kwantiteitdomein). In onze historische case studie zat er ongeveer 50 jaar tussen het 

ontstaan van een (Egalitaire) onderstroom en de groei van deze onderstroom tot een 

nieuw, dominant perspectief. Met betrekking tot perspectiefverandering zijn 

vervolgens de timing en sequentie waarop en waarin gebeurtenissen en 

ontwikkelingen plaatsvinden essentieel. Gewoonlijk zijn mensen namelijk geneigd 

verrassingen te negeren of op zo een manier uit te leggen dat het mooi binnen hun 

perspectivistische straatje past. Echter, deze resistentie is slechts beperkt houdbaar; 

meerdere onverwachte gebeurtenissen in relatief korte tijd kunnen niet meer 

genegeerd worden. Zij zullen dan functioneren als verrassing en bijdragen aan 

verandering van het (dominante) perspectief. Vaak kan er echter ook worden 

ingespeeld op de inwerking van verrassingen en naderend verlies aan draagvlak. In 

retrospectief kunnen we bijvoorbeeld beslissingen aanwijzen die de Egalitaire 
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onderstroom destijds gevoed -en het Hierarchistisch dominante perspectief verzwakt- 

hebben (bijvoorbeeld het verwijderen van natuurgebied ‘De Beer’ ten behoeve van de 

uitbereiding van de Rotterdamse haven). Het significant verlies aan draagvlak voor 

verdere dijkverhogingen dat hierop volgde, had verkomen kunnen worden door in te 

spelen op zorgen en geluiden in de onderstroom (bijvoorbeeld door compensatie 

gebieden met beschermde natuur aan te wijzen). Beleidsmakers zouden de sociale 

robuustheid van een strategie dus eigenlijk van tevoren moeten testen en 

gebeurtenissen en ontwikkelingen die het draagvlak voor de strategie mogelijk kunnen 

aantasten, nauwgezet monitoren. Ook het proactief nadenken over hoe de strategie 

aangepast of aangevuld kan worden in situaties waarin draagvlak verloren raakt, is 

aanbevelenswaardig. De perspectieven Methode biedt hiertoe handvatten.  

Hoofdstuk 6 presenteert het huidige perspectief op water onder Nederlandse 

waterprofessionals dat gemeten is aan de hand van een perspectievenvragenlijst. Dit 

perspectief is vervolgens vergeleken met het perspectief dat inherent is aan een van 

de meest recente lange termijn waterbeleidsdocumenten: het nieuwe Deltaplan. 

Centraal stond de vraag hoe robuust het Deltaplan is gegeven het huidig dominante 

perspectief op water en gegeven mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Hiertoe zijn 

beide perspectieven (van de professionals en het Deltaplan) weergegeven op de 

perspectievenkaart en -piramide zodat verschillen en overeenkomsten gevisualiseerd 

werden. Het professionele- en beleidsperspectief komen goed overeen op wereldbeeld 

niveau, hetgeen betekent dat beleidsmakers op huidig draagvlak kunnen rekenen 

betreffende de doelen die zij momenteel na willen streven. Echter, op een 

managementstijl niveau bestaan grote verschillen tussen het hoofdzakelijk 

Hierarchistisch georiënteerde beleidsrapport en de professionals die ook sterke 

Egalitaire kenmerken hebben. De huidige onderstroom is voorts erg vergelijkbaar met 

het dominante perspectief, maar significant iets minder Egalitair en meer Fatalistisch. 

Ten behoeve van het huidig draagvlak, is het raadzaam meer nadruk te leggen op 

perspectieven anders dan Hierarchisme (met name Egalitarisme omdat het dominante 

perspectief reeds een groot aantal Egalitaire kenmerken heeft). Behalve het huidig 

draagvlak, lijkt ook toekomstig draagvlak mogelijk in het gedrang. Gezien het sterk 

Hierarchistische karakter van het beleidsplan, kan draagvlak in een Hierarchistische 

toekomst naar verwachting behouden blijven. Echter, voorgestelde maatregelen lopen 

mogelijk tegen problemen betreffende draagvlak aan, wanneer het perspectief zich in 

de toekomst richting Individualisme, Egalitarisme of Fatalisme beweegt. Vooral 

bewegingen richting Individualisme en Fatalisme zijn niet ondenkbaar aangezien de 

onderstroom al dergelijke kenmerken bevat. We concluderen dat de in het Deltaplan 

voorgestelde maatregelen niet afdoende sociaal robuust zijn. In bijvoorbeeld 

Individualistische toekomsten kunnen beleidsmakers gedwongen worden tot ad hoc 

veranderingen, tenzij de maatregelen flexibel zijn en dus eenvoudig aangepast kunnen 

worden aan het nieuwe dominante perspectief. De perspectievenkaart vormt een 

eerste discussiekader omdat het aangeeft over welke overtuigingen onenigheid (of een 

gebrek aan draagvlak) bestaat. Het expliciteren en bediscussiëren van deze 
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overtuigingen vormt een eerste aanzet tot een meer constructieve dialoog. Deze 

dialoog kan vervolgens een eerste stap naar het vinden van synergetische, multi-

perspectivistische oplossingsrichtingen vormen.  

Hoofdstuk 7 laat zien hoe de Perspectieven Methode geïntegreerd kan worden in een 

simulatie computermodel (IAMM) en welk type resultaten dit oplevert met betrekking 

tot perspectiefverandering en sociaal robuust rivierbeheer. Het computer model is 

onderdeel van een participatieve spelsetting waarin spelers de opdracht krijgen om 

een stuk rivier op duurzame wijze te beheren voor de komende 100 jaar. Binnen een 

groep perspectivistisch gelijkgezinden (dit wordt vooraf gemeten middels de 

zogenaamde perspectievenkaart) kunnen maatregelen worden gekozen om het 

riviergebied te beheren. Vervolgens dienen de verschillende coalities het eens te 

worden over uit te voeren maatregelen waarbij rekening gehouden dient te worden 

met het burgerperspectief en daaruit resulterend (gebrek aan) draagvlak. Na 

implementatie berekent het model de effecten van maatregelen op indicatoren als 

overstromingen, schade, natuur, beperkingen voor de scheepvaart enzovoorts. Deze 

gevolgen hangen ondermeer af van de random gekozen klimaatrealisatie en 

ontwikkelingen in de socio-economische context. Na elke run kunnen opnieuw 

maatregelen worden gekozen en wordt er weer onderhandeld. Normaliter omvat een 

spelsessie 100 jaar rivierbeheer hetgeen wordt samengevat in een zogenaamde 

verhaallijn. Elke verhaallijn geeft aan wat er in het riviersysteem gebeurd is, welke 

besluiten coalities genomen hebben en hoe het coalitie perspectief al dan niet 

veranderd is gedurende het spel. Het analyseren van een groot aantal verhaallijnen 

geeft inzicht in mogelijke toekomstige perspectiefveranderingen, aanleidingen tot 

verandering en de effecten van perspectiefverandering op de keuzes van maatregelen. 

Hoofdstuk 7 laat zien dat het huidige spelconcept al bruikbare resultaten oplevert, 

maar om de sociale robuustheid van strategieën onder een breder palet aan 

klimatologische, socio-economische en perspectivistische toekomst te verkennen, zijn 

enkele aanpassingen noodzakelijk. Deze aanpassingen (zoals variatie in de manier 

waarop besluiten worden genomen en de wijze waarop informatie gepresenteerd 

wordt, evenals het meenemen van het Fatalistische perspectief) worden in hoofdstuk 7 

besproken.  

Hoofdstuk 8 gaat in op perspectief afhankelijke drempelwaarden voor acceptabelheid. 

Deze drempelwaarden bepalen wanneer een strategie (en diens effecten onder 

toekomstige ontwikkelingen) niet meer langer acceptabel worden gevonden, of in 

andere woorden: wanneer de strategie draagvlak dreigt te verliezen. Dit moment is 

verschillend voor elk perspectief en hangt bovendien af van ontwikkelingen in het 

klimaat en de socio-economische omgeving. Wij laten zien hoe informatie over 

minimum, maximum en gemiddelde houdbaarheid van strategieën helpt in het 

definiëren van robuuste waterbeheerstrategieën en hoe dergelijke waarden 

geformuleerd zouden kunnen worden. Hoofdstuk 9 ten slotte, beantwoordt de vragen 

die in hoofdstuk 1 uiteengezet zijn.  




