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Bodem+, Kennis van bodemzaken

Verbetering 
kostenbeheersing 

bodemsaneringsprojecten

SKB

Bodem in Ruimtelijke planvorming
Werkproces
Technieken

Projectaanpak

Fase 1: Analyse-fase
• Identificeren van belangrijkste oorzaken voor 

kostenoverschrijdingen c.q. afwijkingen
• Verzamelen van beschikbare instrumenten/tools
Fase 2: Ontwikkel-fase
• Zonodig het samen met de praktijk ontwikkelen 

van instrumenten/tools
Fase 3: Implementatie-fase
• Implementatie resultaten in de praktijk

Fase 1: Analyse
1. Inventariseren van behoeften/knelpunten bij 

de doelgroep
→ workshop 17 maart 2006
2.Opzetten kader
→ analyse werkproces (KIS-sessie)
3.Verzamelen beschikbare informatie tools
→ factsheets voor tools
4.Beschikbare kennis verzamelen 
→ literatuurstudie en interviews

Resultaten van vandaag

• Gedeelde ervaringen
• Een schat aan informatie over 

mogelijkheden, behoeften en knelpunten 
rond kostenbeheersing

• Ideeën en gouden tips

Analyse en verslag

Thema’s workshop
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Beslismomenten

John Ebbelaar

5 

Contractering

Jan Pals

1 
Projectstrategie

Berend Spoelstra
2 

Opstellen 
kostenramingen

Thom Maas

3

Omgeving 

Jan Zwanenburg4

Competenties

Lidwien Besselink
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Programma workshop
09:00 uur Ontvangst en toelichting op gekozen werkvorm 

van Wereld Café

09:15 uur 1e ronde tafeldiscussie
09:40 uur 2e ronde tafeldiscussie
10;05 uur 3e ronde tafeldiscussie

10:30 uur Pauze

10:45 uur 4e ronde tafeldiscussie
11:10 uur 5e ronde tafeldiscussie
11:35 uur Presentatie AT Osborne

12:00 uur Pauze

12:15 uur Plenaire terugkoppeling en discussie

13:00 uur Einde workshop

Worldcafé: De groep

• Deelnemers en taken:
– Host (blijft bij de tafel)
– Procesbewaker
– Tijdwaarnemer
– Rapporteur

• Onderzoek knelpunten en vragen die er 
voor jou echt toe doen

• Elke bijdrage is waardevol

Worldcafé: tafelonderwerpen

• Projectstrategie – Berend Spoelstra
• Opstellen kostenramingen – Thom Maas
• Omgeving – Jan Zwanenburg
• Competenties – Lidwien Besselink
• Contractering - Jan Pals
• Beslismomenten – John Ebbelaar

• Vliegende keep – Elze-Lia Visser

Worldcafé: werkvolgorde

• 1e tafel: kennismaken, toelichting op het 
onderwerp, verkenning knelpunten

• 2e tafel: verdieping knelpunten, 
verkenning oorzaken

• 3e tafel: definitie van vragen die om 
oplossing roepen

• 4e tafel: oplossingsrichtingen
• 5e tafel: conclusies oplossingsrichtingen

Worldcafé: Gouden tips

• Verzamel 3 gouden tips per 
tafelonderwerp voor kostenbeheersing

Worldcafé: Nog even kort
09:15 uur 1e ronde kennismaken/knelpunten
09:40 uur 2e ronde knelpunten/oorzaken
10:05 uur 3e ronde vragen formuleren

10:30 uur Pauze

10:45 uur 4e ronde oplossingsrichtingen
11:10 uur 5e ronde oplossingsrichtingen en gouden tips


