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In deze webinar worden vanuit de steden Belfast en Melbourne ervaringen gedeeld over de 

toepassing van het resilience-gedachtegoed gedurende de coronacrisis.  

 

1. Grainia Long, Belfast Commissioner for Resilience 

Grainia Long legt uit waarom het resiliencegedachtegoed onderdeel uitmaakt van de aanpak van de 

coronacrisis. De stad Belfast kent namelijk een aantal risico’s waar al langere tijd zorgen over zijn, 

zoals klimaatverandering. Belfast is omringd door water en op de lange termijn worden er zware 

overstromingen verwacht. Net als deze uitdaging toont de huidige coronacrisis de kwetsbaarheden 

aan van onze systemen. Daarom is het essentieel om een resilience-strategie te ontwikkelen 

waarmee voorspeld kan worden welke delen in de samenleving het meest geraakt kunnen worden. 

In Belfast wordt dit aan de hand van het volgende stappenplan gedaan: 

1. Het identificeren van de eigen middelen en vermogen die nodig zijn voor herstel. Daarnaast 

in kaart brengen welke directe maatregelen genomen kunnen worden. Op dit vlak is data 

enorm belangrijk en in de stad Belfast wordt er daarom veel aandacht besteed aan het 

bijhouden van data, in samenwerking met bijvoorbeeld de universiteit in de stad.  

2. Vervolgens is het belangrijk om een impact assessment uit te voeren.  

3. Door het identificeren van focusgebieden kunnen de middelen en het vermogen op de juiste 

plekken toegepast worden. 

4. Het initiëren van een duidelijk plan van aanpak.  

 

2. Toby Kent, Chief Resilience Officer, Melbourne  

Kent bespreekt hoe de stad Melbourne inzichten heeft verkregen uit het GRCN-netwerk. Door 

gebruik te maken van het City Resilience Framework (zie onderaan), kon de stad in kaart brengen wat 

haar sterke en zwakke plekken zijn op zowel de korte als de lange termijn. In combinatie met de 7 

resilience kwaliteiten (inclusiviteit, integraliteit, reservecapaciteit, robuustheid, vindingrijkheid, 

reflectievermogen, flexibiliteit), vormt dit een waardevolle bron van inzichten die helpen om de 

stedelijke uitdagingen beter te begrijpen. De kwaliteiten vormen de basis voor o.a. projecten en 

activiteiten die in de stad worden opgezet. Naast het evalueren van de kwetsbaarheden van stad is 

het ook belangrijk om een visie te hebben. Voor Melbourne betekent dit dat de stad voor alle diverse 

gemeenschappen levendig, duurzaam, leefbaar en welvarend is. Voor deze toekomstvisie is een 

speciale taskforce opgericht, die nagaat hoe de visie van de stad werkelijkheid kan worden. Deze 

taskforce is onderverdeeld in zes werkgroepen, die elk een thema behandelt: 

1. De transformatie van bestaande industrieën en bedrijven mogelijk maken.  

2. Nieuwe industrieën en bedrijven laten opbloeien in de stad. 



3. Het steunen van andere manieren van landgebruik, infrastructuur en ruimte in de stad. 

4. Het verbeteren van de digitale infrastructuur en tegelijkertijd privacy en ethiek in acht 

nemen.  

5. Het begrijpen van systeemveranderingen en welke impact deze hebben op de overheid en de 

democratie. 

6. Het ontwikkelen van een focus op gemeenschappelijke cohesie, mentale gezondheid en 

identiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: City Resilience Framework (bron: The Rockefeller Foundation/ARUP) 

 


