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Abstract 

Hoewel er wereldwijd enorm veel steun is voor het concept van ’early warning early 

action’, blijven voorspelbare extreme weers- en klimaatgebeurtenissen elk jaar grote 

schade aanrichten. Erkennend dat er veel meer kan worden gedaan voor die gebeurtenissen 

die met een redelijke mate van voorspelbaarheid tussen een voorspelling en een mogelijk 

extreme gebeurtenis plaatsvinden, heeft men in de humanitaire sector  op voorspelling 

gebaseerde financiering (Forecast-based Financing (FbF)) -systemen ontwikkeld, die 

financiering garanderen voor voorspellingsgebaseerde acties. In een dergelijk systeem 

worden voorspellings ”triggers” vooraf gedefinieerd en worden specifieke acties vooraf 

goedgekeurd om onmiddellijk te worden gefinancierd wanneer de voorspellingstrigger een 

voldoende hoge waarschijnlijkheid van de extreme gebeurtenis toont. 

 

Dit proefschrift behandelt de ontwikkeling en snelle groei van FbF in de humanitaire 

sector, te beginnen met de eerste Rode Kruis-pilots in 2015, en sluit af met een 

samenvatting van de meest uitdagende ethische beslissingen waarmee FbF geconfronteerd 

wordt, aangezien het nu op grote schaal overal ter wereld wordt geïmplementeerd. 

 

We beginnen met een theoretisch kader uit 2015, geschreven voordat er überhaupt een 

van de FbF-pilots plaatsvond, met uitleg over de beweegredenen en verwachtingen voor 

de ontwikkeling van een FbF-systeem. De FbF-projecten volgend, uitgegroeid tot in meer 

dan 20 landen, pakken de vier belangrijkste hoofdstukken operationele vragen vanaf de 

basis aan over hoe prognoses aan rampen kunnen worden gekoppeld. Dit omvat een 

analyse van seizoensgebonden neerslagvoorspellingen in Afrika om in te schatten hoeveel 

vroege indicatie ze kunnen geven voor zowel overstromingen als droogtes. Wereldwijd 

analyseren we waar hitte- en koudegolven voorspelbaar zijn voordat ze plaatsvinden, en 

welk type vroege acties kunnen worden ondernomen in welke regio’s. In het kader van één 

proefproject in Oeganda verifiëren we een prognose met beperkte gegevens om triggers 

voor actie in te stellen. We sluiten af met een bespreking van FbF in de context van 

humanitaire principes en besluitvorming. 


