
Op welke manier zorgen we dat er ruimte is voor 
experiment of innovatie in dit project?  

Welke innovatieve maatregelen zouden we graag 
toepassen in het project?  

Wat is het doel van innovatie in dit project?

Welke digitale toepassingen gebruiken we waarvoor?  

Innovatie

Duurzaamheid & Milieu

Hoe wordt schade aan het milieu vermeden t�dens de 
werkzaamheden?  

Hoe wordt rekening gehouden met maatschappel�k 
verantwoord ondernemen, toekomstgericht denken en 
handelen (duurzaamheid)? 

Hoe wordt rekening gehouden met andere
duurzaamheidsaspecten (b�v. Beperking CO2 en 
stikstof uitstoot, duurzaam materiaalgebruik etc.)?   

Duurzaamheid & Milieu

Hoe wordt schade aan het milieu vermeden t�dens de 
werkzaamheden?  

Hoe wordt rekening gehouden met maatschappel�k 
verantwoord ondernemen, toekomstgericht denken en 
handelen (duurzaamheid)? 

Hoe wordt rekening gehouden met andere
duurzaamheidsaspecten (b�v. Beperking CO2 en 
stikstof uitstoot, duurzaam materiaalgebruik etc.)?   

Communicatie met omgeving

Hoe en wanneer wordt informatie aan de omgeving 
verstrekt?  

Hoe wordt overlast voor de omgevings zoveel mogel�k 
beperkt? 

Hoe wordt de omgeving (als toepassel�k) betrokken in 
het proces (participatie)? 

Hoe zorgen we voor de bereikbaarheid, doorstroming of 
beschikbaarheid van het project en omgeving?  

Wie z�n hier verantwoordel�k / aanspreekpunt voor? Communicatie OG/ON
Hoe wordt voortgangsinformatie tussen OG en ON gedeeld 

Wat is een f�ne samenwerkingsrelatie? 

Hoe gaan we om met contractw�zigingen en scopew�zigingen? 

Hoe wordt de coördinatie van verschillende disciplines uitgevoerd? 

Welke verwachtingen / belangen hebben we en wat is het 
projectbelang? Hoe gaan we om met verschillende belangen? 

Het aanleveren en beheersen van de werkplannen en 
planning 

De verwachte kennis en ervaring 

Hoe worden de uitgevoerde werkzaamheden 
vastgelegd en gedocumenteerd?  

Hoe wordt de gestelde kwaliteit tussent�ds en achteraf 
gemeten?  

Hoe wordt het omgegaan met afw�kingen in de
uitvoering? 

Planning & Deskundigheid 

Veiligheid & Risico beheersing 

Hoe worden risico’s beheersd? 

Hoe wordt omgegaan met de veiligheid voor werknemers en omwonenden?  

Hoe wordt gecommuniceerd over de veiligheid?  

Gesprekstool: onderwerpen projectdoelen

Bespreek de verschillende onderwerpen met elkaar en welke verwachtingen of 
belangen hier b� jullie spelen. 


