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Inspelen op veranderingen
De wereld van het bodembeleid verandert snel en ingrijpend. Het accent verschuift van primaire aandacht voor 
bodemverontreiniging naar primaire aandacht voor duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Dat is hard nodig 
en dat is ook goed. Het gaat echter ook gepaard met onzekerheid. Bodemprofessionals realiseren zich dat ze op die 
veranderingen moeten inspelen. Dat geldt voor hen persoonlijk: wat verandert er in mijn werk, ben ik daar wel voldoende 
voor gekwalificeerd, vind ik dat werk nog wel leuk, is er nog wel een werkplek voor mij; dat zijn zo maar een paar essentiële 
vragen. Dat inspelen geldt ook voor de eigen organisatie: waar kunnen we de huidige bodemtaken het beste onderbrengen, 
waar moeten we ons als organisatie het meest op richten, hoeveel capaciteit en welke deskundigheid hebben we daar voor 
nodig? 

Doel van de Bodemscan
Vanuit het project Ondergrond van het Uitvoeringsprogamma van het Bodemconvenant is in samenwerking met ORG-
ID een hulpmiddel ontwikkeld om meer grip te krijgen op de veranderingen. Zowel op individueel niveau als op het 
niveau van de organisatie. Dit hulpmiddel, de Bodemscan, geeft de individuele bodemmedewerker meer zicht op zijn of 
haar professionele focus, op waar de eigen organisatie op dit moment primair voor staat en op waar de organisatie in de 
toekomst naar toe moet bewegen. Aangezien de Bodemscan met een groep mensen (afdeling, team, projectteam, etc) 
wordt uitgevoerd, is het ook een uitstekend hulpmiddel om gezamenlijk hierin stappen vooruit te zetten. Een succesvol 
uitgevoerde scan heeft zeker ook een teambuildings-effect.

Hoe werkt de Bodemscan?
De Bodemscan bouwt voort op bestaande (bewezen) methoden om tot ‘zelftypering’ te komen. Een essentieel kenmerk van 
de Bodemscan is dat deze zowel is toegespitst op het bodemwerkveld als op het combineren van “het persoonlijke” en “de 
organisatie”. De scan bestaat uit drie stappen. 
De eerste stap is een individuele stap. Door 46 vragen te beantwoorden krijgt de medewerker een indicatie naar waar – voor 
zijn of haar werk – typerende activiteiten de primaire aandacht uitgaat. Deze focus bepaalt mede waarop men naar het werk 
kijkt. 
In de tweede stap brengt de groep in beeld waar de focus van de organisatie op dit moment ligt.  Welke activiteiten worden 
uitgevoerd? Welke producten levert de organisatie?
De derde stap richt zich op de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen die op het werkveld van de groep afkomen. Wat zal er in 
de toekomst vooral van de organisatie worden gevraagd?
De Bodemscan is dusdanig opgebouwd dat de resultaten van deze drie stappen goed te combineren c.q. over elkaar heen te 
leggen zijn. Dat levert een mooie onderbouwing voor discussies op over de vraag óf en zo ja in welke richting veranderingen 
nodig zijn. De scan geeft daar niet “de” oplossing voor. Het is wel een nuttig hulpmiddel om als groep (medewerkers en 
leidinggevenden) daarover het gesprek aan te gaan. Tevens levert de scan de kans op om de discussie over dit onderwerp 
op een hoger niveau te brengen en het is ook een mooi startpunt om verbeteracties te initiëren. Het uitvoeren van de 
Bodemscan duurt ongeveer een dagdeel.

Doelgroep Bodemscan 
De doelgroep voor de Bodemscan betreft met name de bevoegde overheden bodem (provincies en gemeenten) en de 
omgevingsdiensten. Organisaties die de bodemscan tot nu toe hebben uitgevoerd zijn: de provincies Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Groningen en de gemeenten Rotterdam, Arnhem, Tilburg, Haarlem, Almelo en Zaanstad. Ook de 
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en Veluwe & IJsselstreek, het Hoogheemraadschap Rijnland en Bodem+ hebben de 
scan toegepast. 

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst of zich wilt aanmelden voor de Bodemscan dan kunt u contact opnemen met Irma Kerkhof 
(irma.kerkhof@rws.nl of 088 6025148). Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan de begeleiding van de Bodemscan 
vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, Bodem+ en ORG-ID. Als u zich heeft aangemeld dan zullen wij contact 
met u opnemen om een voorgesprek te plannen waarin we afspraken maken over inzet en verwachtingen. Daarna wordt in 
overleg een datum geprikt en zullen twee of meer facilitatoren langskomen (afhankelijk van het aantal deelnemers) om de 
begeleiding van de Bodemscan op locatie te doen.


