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De klassieke risicobeoordelingsmethodes zijn niet meer voldoende om complexe, 
onzekere en dubbelzinnige risico's te behandelen. Daarom zijn nieuwe benaderingen 
nodig, om risico’s te verhinderen, te reduceren en te communiceren en om met de 
maatschappelijke bezorgdheid over deze risico’s om te gaan.  
In fase 1 analyseerden wij de beschikbare concepten om risicobeoordeling en 
economische afwegingsmethoden met sociale aspecten in één kader te integreren, en 
bespraken we de relevante criteria die moeten worden overwogen in een 
beoordelingskader. Empirisch werk in de vorm van gevalstudies werd uitgevoerd om dit 
kader te bepalen, of om criteria te selecteren.  
 
Om de complexiteit van controversiële, onzekere risico's te begrijpen, om tegelijk met 
verschillende waarden en opinies in de maatschappij te kunnen omgaan, en om een 
goede communicatie te ontwikkelen moet het afwegingskader dynamisch zijn, een 
manier van werken in het besluitvormingsproces.   
 
Dit vereist een meer participatieve benadering aangezien in de klassieke normerende en 
rationele benadering geen adequate beheersinstrumenten bestaan om deze risico’s te 
behandelen. Wij stellen een sequentieel model voor, dat door een reeks stappen gaat, 
die zowel in gevallen van strategische planning, als in het beheren en begeleiden van 
lokale projecten – die meestal gedreven worden vanuit lokale aversie tegenover nieuwe 
in te planten infrastructuur (wegen, gsm-masten …) – kan worden gebruikt.  
 
In elke fase van het model kunnen instrumenten en methodes toegepast worden tot op 
het punt waar consensus of een duidelijke beschrijving van verschillende waarden en 
meningen is bereikt, of een optimaal evenwicht tussen verschillende criteria wordt 
bereikt.  
Samenvattend heeft ons beoordelingskader de vorm van een proces, dat het 
besluitvormingsproces mee helpt structureren en ondersteunen:  
• Het dient om gezamenlijke kennis op te bouwen en het wederzijdse leren van alle 
actoren te bevorderen 
• In de context van lokale conflicten, lokale verontreinigingskwesties en aspecten van 
ruimtelijke orde (thema’s die zeer nauw verbonden zijn met het individu), en met 
inbegrip van regionale, globale millieugezondheidskwesties (voedsel, klimaat, lucht, 
vervoer…)  
Het is een beleidscyclus, rond een bepaald probleem georganiseerd, om beleidsopties 
te evalueren, en met stakeholders die bij verschillende fasen en stappen van het proces 
worden betrokken. Hier is beoordelingskader gestructureerd als een netwerk dat uit alle 
actoren wordt samengesteld die in de besluitvorming in verschillende stadia 
participeren. 
 
De kwaliteit van het besluitvormings proces kan zowel op basis van de resultaten als op 
basis van het gevolgde proces zelf worden beoordeeld. Kwaliteit is immers ook te meten 
door de rechtvaardigheid van het proces voor alle betrokkenen te beoordelen, en door 
de mate van aanvaarding van de gevolgen van beslissingen.  
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Deze benadering vergroot de legitimiteit van besluiten waarvan de soms aanzienlijke 
gevolgen of resultaten vaak ongekend zijn. Dit is des te meer zo in de context van en 
voorzorgsmaatregel. 


