
ADAPTIEF PROGRAMMEREN = slim omgaan met 
onzekerheden en kansen, door deze te 
onderkennen en transparant mee te nemen in de 
besluitvorming.  

ADAPTIEF PROGRAMMEREN 
in gebiedsagenda’s, MIRT-projecten en visietrajecten 

Werk de volgende samenhangende 
onderdelen uit: 
• ambities: perspectief voor de  
       lange termijn 
• opgaven: probleem, ont- 
       wikkeling of kans  
• maatregelen: oplossing ter 
       invulling van de opgaven 

Breng ONZEKERHEDEN in beeld: bepalen 
van de belangrijkste ontwikkelingen 
waar een opgave of maatregel van 
afhankelijk is (bijv. economische groei, 
bevolkingsgroei, klimaatontwikkeling, 
gedragsverandering). 

Breng SAMENHANG aan: ordenen en 
prioriteren van opgaven en van 
maatregelen. Zoeken naar de feitelijke 
samenhang door onderscheid te 
maken in tijd (korte, middellange en 
lange termijn) en in ruimte (toedelen 
aan gebieden). Door effectiviteit en 
onderlinge synergie te bepalen. 

Bepaal KANTELPUNTEN: het moment dat 
een probleem of kans optreedt en een 
nieuwe maatregel nodig is. Dit kan een 
fysieke beperking zijn (bijv. het bereiken 
van een milieugrens) of een gekozen 
grens (bijv. een wachttijd van 30 
minuten voor een sluis).  

Maak AFSPRAKEN over het 
ontwikkelpad: vastleggen van 
overeenstemming over de trits van 
ambitie, opgaven en maatregelen, 
het besluitvormingsproces (wanneer 
een volgende stap), wijze van 
MONITOREN en verantwoordelijkheden 
van de partners.  
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Werk een ONTWIKKELPAD uit, waarbij de 
weg naar het doel in stappen is 
uitgewerkt. Verbind korte met lange 
termijn, bouw flexibiliteit in, kijk naar 
je opties en hoe je deze open houdt. 
Dit vormt de basis voor een ADAPTIEVE 
STRATEGIE.   

voer de 
basisprincipes 
gezamenlijk en 

iteratief uit 

RESULTAAT = het beste besluit op het juiste 
moment 

De zes basisprincipes van adaptief programmeren 

De onzekerheden zijn groot, complexiteit en dynamiek 
van de samenleving nemen toe. Meebewegen met de 
maatschappelijke vraag wordt belangrijker en daarvoor 
is flexibiliteit nodig.  
 
 

Adaptief programmeren is een werkwijze die 
flexibiliteit brengt en kans op over- en onderinvesteren 
verkleint. 
Deze flyer geeft de belangrijkste elementen van 
adaptief programmeren weer.  
 



voer de 
basisprincipes 
gezamenlijk 

en iteratief uit 

In deze fase maken 
betrokken bestuurders en 
andere relevante 
belanghebbenden 
afspraken met elkaar. 

In deze fase worden 
maatregelen bedacht en 
uitgewerkt die invulling 
geven aan de opgaven. 

In deze fase worden de ambities 
en opgaven van een regio of 
projectgebied uitgewerkt. 

Relatie basisprincipes adaptief programmeren en fases in het MIRT 

Meer informatie?  
Handreiking Adaptief Programmeren, te verkrijgen bij:  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DGRW-Gebieden en Projecten 
e-mail: info@vernieuwingmirt.nl 
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4e kolk  

kantelpunt: wachttijd > 30 minuten 

Kantelpunten en ontwikkelpad 

MIRT-projecten kennen doorgaans de volgende fasen: 
probleemanalyse, oplossingsrichtingen en 
besluitvorming. Een MIRT-project start en eindigt met 
bestuurlijke besluitvorming. De zes basisprincipes 
worden in een iteratief proces toegepast in deze fases. 

Voor adaptief programmeren is het onderscheid maken 
tussen ambities, opgaven en maatregelen en deze in 
samenhang uitwerken, van belang.  
 

Belangrijke ondersteunende methoden bij adaptief 
programmeren zijn het inventariseren van 
kantelpunten en een ontwikkelpad, waarbij de aan de 
opgave gerelateerde maatregelen in de tijd worden 

uitgezet. Onderstaand een voorbeeld rondom de 
uitbreiding van spuisluizen.  
 


