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WERKBOEK PSU

1.  DE PROJECT START

Wat is een Project Start Sessie?

In een Project Start Sessie zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan, voordat je echt aan het project begint. Je maakt uitgebreid kennis, bespreekt belangen en 
wederzijdse verwachtingen. Aan het einde van de sessie zijn voor iedereen de doelen helder en hoe je hier gaat komen. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de 
samenwerking. 

Er zijn verschillende definities van een Project Start-up of Sessie. In dit werkboek bedoelen we hiermee een gezamenlijke kick-off tussen de gemeente en marktpartij voor een 
concrete opgave of project. Het liefst doe je dit zo vroeg mogelijk in het traject. Wij noemen het ook wel ‘Buitenwerk Samen Starten’. 

Waarom een Project Start Sessie?  

Door aan het begin van een project samen stil te staan bij de samenwerking, zorg je dat je later in het project minder ‘gedoe’ hebt. Natuurlijk gaan soms dingen niet goed in 
een project, maar je hebt dan al duidelijke afspraken hoe je hiermee omgaat. Dit zorgt ervoor dat het project niet stil komt te liggen, en je snel door kan gaan. 

Voor wie?

Een Project Start Sessie kan gedaan worden door ieder nieuw team dat aan een project gaat starten. Hierbij sluiten zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer aan. 
Soms sluiten ook de vakmensen op de straat aan of juist management van beide partijen. Een Project Start Sessie wordt gewoonlijk gefaciliteerd en voorbereid door een 
onafhankelijke derde persoon.  

Wil jij graag een sessie organiseren voor jouw volgende project? Neem contact op met Buitenwerk Samen Sterk. Dan proberen we een Project Coach te koppelen aan jouw 
project. 

Hoe helpt dit werkboek daarbij?

Dit werkboek is een ondersteunend middel dat je kan helpen voor, tijdens en na de PSU’s. Om uiteindelijk het maximale uit de PSU’s te halen. Dit werkboek geeft overzicht 
in waar je staat in het proces, welke tools je kan inzetten op welk moment en een plek waar de resultaten van de PSU’s wordt gedocumenteerd. Een werkend document, 
waarin alles rondom PSU’s wordt gebundeld.
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 Project Presentatie en Mentimeter zie tool 1.1

Waar sta jij? zie tool 1.2

Over de lijn zie tool 1.3

Vragen voor kennismaking zie tool 1.4

Tools voor kennismaking

Brainstorm over doelen zie tool 2.1

Kansen en uitdagingen per thema zie tool 2.2

SMART maken van de doelen zie tool 2.3

Tools voor Projectdoelen

Keuzemenu 
Buitenwerk Samen Starten

De tools staan achterin het werkboek en op de website buitenwerk-rotterdam.nl.
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Samenwerkingslijntjes zie tool 3.1

Individuele doelen en verwachtingen zie tool 3.2

Tools voor belangen en verwachtingen

Projectdoelen en verantwoordelijkheden (VIER) zie tool 4.1

Afspraken Project Start Sessie zie tool 4.2

Tools voor afspraken

Keuzemenu 
Buitenwerk Samen Starten
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Nadruk instapmoment 2:
1. Kennismaking

2. Projectdoelen

3. Belangen & verwachtingen

Nadruk instapmoment 1 :
1. Kennismaking

2. Projectdoelen

Definitief ontwerp
1/2 jaar voor start project

Project ingepland bij gemeente
1 tot 2 jaar voor start project

Project tijdlijn

Waar stap je in? 

Waar ben je nu in het 

proces?

1 2

3.  TIJDLIJN

Een Project Start Sessie wordt voorbereid met de beide projectleiders en de procesbegeleider. Iedere sessie kan er dus weer anders uitzien, maar de 
onderdelen die hier beschreven staan, geven een houvast en rode draad. Ook kan je de sessie verdelen over twee bijeenkomsten, bijvoorbeeld één die 
gefocust is op de kennismaking en de andere dieper ingaat op bepaalde inhoudelijke thema’s.
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Nadruk instapmoment 3:
1. Kennismaking

4. Afspraken: rollen, taken en 

verantwoordelijkheden

Realisatie

3

Buitenwerk Samen 
Verder - Plan na een 
aantal maanden een 
follow-up om te kijken of 
de samenwerking nog 
steeds verloopt zoals 
afgesproken.  

Afronding & Evaluatie:
Past Performance Gebruik de 
past performance evaluatie 
om samen terug te blikken op 
en elkaar feedback te geven 
waar de ander mee vooruit 
kan in volgende projecten. 
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WERKBOEK PSU

4. Voorbereidingen PSU 1
De projectleiders van de gemeente en markt bereiden samen met de procesbegeleider de PSU voor. Pagina 9 t/m 15 

helpen je om de sessie goed voor te bereiden.
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WERKBOEK PSU

Een hele goede

kennismaking

Het bespreken van rollen, taken 

en verantwoordelijkheden

Het uitspreken van ieders 

verwachtingen

Het helder krijgen van

elkaars belangen

Maak het praktisch: zorg dat er concrete afspraken zijn waar het team meteen 

mee aan de slag kan

Bouwstenen voor een 
goede start  

Samen helder krijgen wat het gezamenlijk 

projectbelang is en de projectdoelen zijn
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5.  WIE ZIJN ER AANWEZIG BIJ DE PSU? 

VOOR PSU 1

PARTIJ 1 PARTIJ 2

10



WERKBOEK PSU
VOOR PSU 1

6.  VRAGEN VOORAF

Deze vragen helpen je om de Project Start Sessie goed voor te bereiden. Bespreek deze vragen met z’n drieën en schrijf de conclusies op (volgende 
pagina).  
• Waar staan we in het proces? Ruim voor de realisatie of zelfs nog voor het definitief ontwerp? Dit zegt iets over de ruimte die er is om samen na te 

denken over de projectscope en doelen. 
• Wat maakt deze opgave complex of uniek? 
• Waar willen we de nadruk leggen in deze eerste Project Start Sessie? En wat willen we uit een eventuele tweede Project Start Sessie halen?
• Wanneer ben ik blij met het eindresultaat? Wat wil ik bereiken? 
• Wat verwacht ik van de ander en van de projectcoach? 
• Welke tools vinden we passen bij onze doelen (zie het keuzemenu)?
• Wat willen we vertellen over het project aan de groep (projectpresentatie)? Wie doet dit?  

Wat ligt er al vast en waar is nog ruimte om samen slimme oplossingen te bedenken? 
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7.  CONCLUSIES

VOOR PSU 1
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VOOR PSU 1

8. AGENDA VOOR PSU 1

TIJD TAAK         WIE IS VERANTWOORDELIJK? 
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WERKBOEK PSU
VOOR PSU 1

9. CHECKLIST VOOR DE PSU

CHECKLIST

Nu zijn jullie helemaal klaar voor de eerste PSU! Noteer de resultaten van de PSU in het werkboek (pagina 16 t/m 19), inclusief een duidelijke actie en 
afsprakenlijst en stuur ze door aan alle teamleden. 
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10. PSU 1 Resultaten
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WERKBOEK PSU

NAAM GEKOZEN TOOL

TIJDENS PSU 1

CONCLUSIESFOTO
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WERKBOEK PSU
TIJDENS PSU 1

NAAM GEKOZEN TOOL

CONCLUSIESFOTO
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WERKBOEK PSU
TIJDENS PSU 1

NAAM GEKOZEN TOOL

FOTO
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11. ACTIEPUNTEN NA PSU 1

NA PSU 1

WIE ACTIE
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WERKBOEK PSU

12. Voorbereidingen PSU 2
Ook voor de tweede PSU komen de projectleiders en projectcoach weer even samen. Bespreek wat jullie uit PSU 1 

hebben gehaald en waar de focus ligt voor de tweede PSU. Maak opnieuw een agenda en verdeel de taken.
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WERKBOEK PSU
VOOR PSU 2

13. AGENDA VOOR PSU 2

TIJD TAAK         WIE IS VERANTWOORDELIJK? 
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WERKBOEK PSU
VOOR PSU 2

14. CHECKLIST VOOR DE PSU

CHECKLIST

Nu zijn jullie helemaal klaar voor de eerste PSU! Noteer de resultaten van de PSU in het werkboek (pagina 16 t/m 19), inclusief een duidelijke actie en 
afsprakenlijst en stuur ze door aan alle teamleden. 
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15. PSU 2 Resultaten
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WERKBOEK PSU
TIJDENS PSU 2

NAAM GEKOZEN TOOL

FOTO
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WERKBOEK PSU
TIJDENS PSU 2

NAAM GEKOZEN TOOL

FOTO
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TIJDENS PSU 2

NAAM GEKOZEN TOOL

FOTO
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TIJDENS PSU 2

16. ACTIEPUNTEN NA PSU 2

WIE ACTIE
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TIJDENS PSU 2

17. ONZE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN
Uit de twee sessies verzamel je minimaal 5 en maximaal 10 samenwerkingsafspraken. Communiceer deze met elkaar. Hang ze bijvoorbeeld op in de 
keet. Na een aantal maanden is het goed om terug te blikken op deze samenwerkingsafspraken. Maar ook als het tussendoor even wat minder soepel 
verloopt, kijk dan nog eens terug wat je hierover hebt afgesproken. Blijf met elkaar het gesprek aangaan! 
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18. BUITENWERK SAMEN VERDER
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WERKBOEK PSU
BUITENWERKEN SAMEN VERDER

Checklist vervolgstappen

Plan vervolgafspraak voor een evaluatie samenwerking

Print het werkboek uit en leg dit op een plek waar het voor iedereen zichtbaar is

30
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BIJLAGE: TOOLS
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WERKBOEK PSU

TOOL 1.1 PROJECT PRESENTATIE EN MENTIMETER

Categorie: Kennismaking
Doel: (Achtergrond)informatie van het project overdragen aan alle deelnemers
Tijdsduur: 20 min presentatie + 10 minuten Mentimeter
Benodigdheden: evt. presentatie ondersteuner (powerpoint, keynote, etc..) + Mentimeter

Presentatie
1. De projectleiders (zowel gemeente als v/d markt) bereiden een introductie presentatie voor met (achtergrond) informatie over het project. Bij voorke-
ur doen ze dit samen in één presentatie.
2. Projectleiders presenteren deze presentatie aan alle deelnemers.

Mentimeter doel: het ophalen eerste reactie deelnemers
1. Facilitator maakt 3 Mentimeters aan (zie pagina 2 voor instructie)
2. Deelnemers geven antwoord op de volgende stellingen via mentimeter:

“Dit wil ik aan het project toe te voegen”
“Dit vind ik belangrijk voor een goed resultaat van het project”
“Dit zie ik als een kans voor het project”

3. Geef na het tonen van het resultaat van de wordclouds deelnemers de ruimte
om reactie te geven op de stellingen aan de hand van de mentimeter.

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering

TOOLS VOOR KENNISMAKING
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WERKBOEK PSU

TOOLS VOOR KENNISMAKING

TOOL 1.2 WAAR STA JIJ?

Categorie: Kennismaking
Doel: Elkaar(s rol) binnen het team leren kennen
Tijdsduur: 30 min
Benodigdheden: Template 1.3 + post-its + marker

1. De facilitator deelt aan elke deelnemer een template, post-it’s en markers uit.
2. Deelnemers beantwoorden de volgende vragen over zichzelf en schrijven deze op een post-it.

Duim: Waar is mijn kracht binnen het project(team)?
Wijsvinger: Wat is mijn doel binnen het project(team)?
Middelvinger: Wat vind ik minder leuk (om te doen) binnen het project(team)?
Ringvinger: Ik blijf trouw aan... welke waarden?
Pink: Wat wil ik leren/ontwikkelen binnen dit project(team)?

3. De post-its met antwoorden plakken de deelnemers op de juiste vinger.
4. De deelnemers hangen hun werkhandschoen op in de ruimte.
5. Neem de tijd om met zijn allen door de ruimte te lopen om elkaars werkblad evalueren. Motiveer als facilitator dat deelnemers onderling gesprekken 
starten over elkaars werkhandschoen.

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering

TOOLS VOOR KENNISMAKING
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TOOL 1.3 OVER DE LIJN

Categorie: Kennismaking
Doel: Kennismaking en doel van het project helder krijgen 
Tijdsduur: 30 minuten
Benodigdheden: tape voor een lijn op de grond

Het concept is simpel. Je stelt een vraag aan de groep, als ze als antwoord ja geven op een vraag moeten ze over de lijn stappen. Het is essentieel dat 
er wordt doorgevraagd waarom de deelnemers voor dit antwoord hebben gekozen. Iedereen moet eens aan het woord komen. Aan het eind van de 
sessie weet je wie waar werkt, meer van je collega’s en wat anderen bezighoudt. 
Digitaal zou je dit kunnen doen door iedereen zijn of haar foto te laten verslepen over een lijn in een Miro/Mural bord. 

Voorbeeld vragen: “Je stapt over de lijn als” :

• Iedereen in deze ruimte kent 
• Van alle mensen in deze ruimte hun naam en bedrijf weet 
• Per ‘bedrijf’ apart laten staan
• Per team apart laten staan

• Binnen een straal van 10 km van de projectlocatie woont
• Een hond hebt als huisdier
• Een hobby hebt die niet “gewoon ”is..
• Meer dan 3 uur sport per week
• Meer dan 2 kinderen hebt

• Van iedereen in deze zaal weet waar hij/zij mee 
bezig is 

• Je afvraagt wat je hier eigenlijk komt doen vandaag
• Er binnen dit project heel efficiënt gewerkt wordt
• Trots bent dat je voor dit project werkt
• Als je beren op de weg ziet
• Als je onbenutte kansen ziet 
• Weet wat jullie ultieme doel is (doorvragen tot 

gezamenlijk doel helder is)

Kenmerken

TOOLS VOOR KENNISMAKING
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TOOLS VOOR KENNISMAKING

TOOL 1.4 VRAGEN VOOR KENNISMAKING

Categorie: Kennismaking
Doel: Kennismaking en elkaars drijfveren leren kennen
Tijdsduur: 60 minuten

Gebruik 2 of 3 van deze vragen om elkaar beter te leren kennen. Ga iedereen in de groep langs. Zorg dat je aan het einde ook een gezamenlijke 
drijfveer benoemd voor het project (waarin kunnen jullie elkaar vinden), en licht een paar unieke drijfveren, hobby’s of kenmerken uit.

• Welke risico’s zie jij binnen het project specifiek voor jouw functies? 
• Met wie binnen het project heb jij direct contact?
• Wat is jouw persoonlijke doel tijdens het project?
• Waar zie jij binnen het project kansen voor het hele team?
• Wat zijn ervaringen uit voorgaande projecten die je niet wil meenemen in dit project? 
• Wat verwacht je van de ON/OG? 
• Wat verwacht je van het gezamenlijke team?
• Wat drijft jou (in werk of privé)? 
• Wat is jouw kwaliteit? Wat voeg jij toe aan het team? 
• Van welk gedrag van teamleden word je (niet) blij? 
 

Kenmerken

TOOLS VOOR KENNISMAKING
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TOOL 2.1 BRAINSTORM DOELEN

Categorie: Projectdoelen
Doel: Gezamenlijk nadenken/optellen over/van projectdoelen
Tijdsduur: 60 minuten
Benodigdheden: Templates 2.1a en 2.1b + post-its markers + 1 flipover

1. De facilitator hangt de twee templates op de in de ruimte. Template 1 dient als gesprekstool en 
template 2 als invul template.
2. Het gesprek start bij het gesprekstool template. Per thema zal de facilitator een dialoog aan-
wakkeren met de groep over de huidige situatie van dat thema. Bijvoorbeeld: ‘hoe ziet de huidige 
situatie eruit mbt de communicatie met de buurt? & Wat gaat daar goed en wat gaat daar minder 
goed? Daarnaast staan op het template nog een aantal vragen per thema die helpen bij definiëren 
van de huidige of gewenste situatie. Let op: als het project nog niet begonnen is, is de huidige situ-
atie misschien lastig. Kijk dan bijv. naar de voorgeschiedenis in het projectgebied.
3. Vervolgens geeft de facilitator de deelnemers de ruimte om na te denken over de ideale situatie 
voor dat thema. Bijv: De deelnemers schrijven op post-it’s hoe zij denken dat de ideale communicatie 
met de omgeving eruit ziet in de toekomst.
4. De deelnemers plakken de post-its onder het juiste thema op het invul template.
5. Nadat het invultemplate vol hangt post-its is het de taak van de facilitator om samen met de deel-
nemers deze te clusteren.
6. Uit de deze cluster worden de belangrijkste resultaten gezamenlijk vertaald in projectdoelen. 
Schrijf deze doelen op op een flipover.

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering

TOOLS VOOR PROJECTDOELEN
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TOOL 2.2 KANSEN EN UITDAGINGEN PER THEMA

Categorie: Projectdoelen
Doel: Kansen en uitdagingen van het project definiëren
Tijdsduur: 30 min
Benodigdheden: 2 Flipovers + 1 Infographic met thema’s

1. De facilitator schrijft op een flipover de titel: kansen, en op een andere flipover de titel: 
uitdagingen.
2. Elke deelnemer krijgt een stapel Post-It’s in de kleuren paars, blauw, groen, roze, geel, oranje 
en een marker. Op deze post-its kan de deelnemer zijn of haar kansen en zorgen per thema 
voor het project opschrijven. (De kleur van de post-it geeft aan het thema aan.)
3. Laat de deelnemers de post-its op de bijpassende flipovers plakken.
4. Bekijk nu met de groep of het mogelijk is post-its te groepren in thema’s.
5. Bespreek de veel voorkomende zorgen en kansen van de deelnemers. Begin hierbij met de 
zorgen en eindig met de kansen om op deze manier met een positief gevoel de rest van de 
sessie in te gaan.

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering

TOOLS VOOR PROJECTDOELENTOOLS VOOR PROJECTDOELEN
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Specifiek
Benoem details en maak duidelijk wat je voor ogen hebt. Maak je doel specifiek door te 
omschrijven wat je concreet wilt bereiken. Gebruik geen woorden die je op verschillende 
manieren kunt opvatten. Zo is bijvoorbeeld het woord ‘gezond’ niet concreet.

Meetbaar
Koppel cijfers aan je doelen. Denk bijvoorbeeld aan de omzet, het aantal transacties, levertijd, 
of hoe tevreden je klanten zijn. Druk deze cijfers uit in een percentage of in vaste cijfers. Zorg 
ook dat je deze cijfers kunt meten.

Acceptabel
Iedereen die bij de doelen betrokken is, moet ermee akkoord gaan. Zonder draagvlak komt er 
weinig van je doelen terecht. Betrek collega’s bij het opstellen, en baseer je op ervaringen uit 
het verleden. Pas als jijzelf en anderen achter de doelen staan, zijn ze acceptabel.

Realistisch
Maak je doelen haalbaar. De kunst is om ze niet te makkelijk, maar ook niet onbereikbaar te 
maken. Bij een te makkelijk doel zijn extra inspanningen overbodig. En weten dat je je doel toch 
niet haalt, kan demotiverend werken. Een realistisch doel is een ambitieuze uitdaging, waar je 
graag je best voor doet.

Tijdgebonden
Zet op papier wanneer de activiteiten beginnen en eindigen. Een deadline maakt plannen 
eenvoudiger. Als je SMART doel zijn eindpunt bereikt, is het tijd om te evalueren. Je analyseert 
dan wat er goed ging en wat beter kon. Op basis hiervan stel je nieuwe SMART doelen op.

S

M

A

R

T

TOOL 2.3 SMART MAKEN VAN DE DOELEN

TOOLS VOOR PROJECTDOELEN

Categorie: Projectdoelen
Doel: Doelen meetbaar maken
Tijdsduur: 60 min
Benodigdheden: Flipover

1. Nummer de doelen die je in een eerdere stap 
hebt opgesteld. En schrijf de nummers onder 
elkaar op een post-it. 
2. Ga ze een voor een langs. Zijn ze SMART 
geformuleerd of kunnen we dit slimmer doen? 
3. Schrijf de nieuwe SMART-doelen op de flip-
over.

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering
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TOOLS VOOR PROJECTDOELEN

TOOL 3.1 SAMENWERKINGSLIJNTJES

Categorie: Hoe doelen bereiken?
Doel:  De communicatiestructuur binnen het projecteam achterhalen.
Tijdsduur: 20-30 min
Benodigdheden: A4 papier, touw (voorkeur 2 kleuren), stiften

1.  De facilitator laat elk teamlid zijn of haar naam en rol op een A4 papier schrijven.

2.  Vervolgens worden er twee organogrammen op de grond gelegd (links de gemeente, rechts de marktpartij). 

3.  Laat de deelnemers nadenken over de communicatiestructuur binnen de gelegde organogrammen (verticaal). Trek vervolgens lijntjes, 
met 1 kleur van het touw, tussen de teamleden welke direct met elkaar contact hebben/houden tijdens het project.   

4.  Pak daarna het andere kleur touw. Laat de teamleden nu lijntjes leggen tussen beide organogrammen (horizontaal). Deze lijntjes 
worden weer getrokken tussen teamleden welke direct contact met elkaar hebben. 

5.  Bespreek de ‘op de grond liggende’ structuur met elkaar. Vraag af of deze samenstelling logisch en duidelijk is. Zo niet, herschrik de 
structuur totdat jullie een overzichtelijk model hebben. 

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering

TOOLS VOOR BELANGEN EN VERWACHTINGEN
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WERKBOEK PSU

Categorie: Samenwerking  
Doel:  Drijfveren en belangen delen dmv gesprek
Tijdsduur: 30 minuten 
Benodigdheden: Geen benodigdheden 

Kenmerken

Stappenplan voor gespreksvorm

TOOL 3.2 INDIVIDUELE DOELEN EN VERWACHTINGEN

TOOLS VOOR BELANGEN EN VERWACHTINGEN

In deze gespreksvorm vertelt iedereen wat hij/zij belangrijk vindt in de samenwerking. Dit kunnen hele grote dingen zijn, zoals ‘Ik 
verwacht dat iedereen 100% z’n best doet’, maar vaak zit het ook in hele kleine dingen ‘Ik verwacht dat teamleden hun telefoon 
opnemen.’ Probeer de deelnemers te helpen dit ook als verwachting te formuleren. 

Tijdens het gesprek kunnen overeenkomsten en verschillen worden aangemerkt en kunnen jullie afspreken hoe hier mee om te gaan. 
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TOOLS VOOR BELANGEN EN VERWACHTINGEN

Verantwoordel�k Eindverantwoordel�k

RaadplegenInformeren

Project doelen

Verantwoordel�k: degene die de taak uitvoert is verantwoordel�k voor 
de uitvoering hiervan. Vervolgens dient de taakuitvoerder 
verantwoording af te leggen b� de persoon die Accountable is.

Eindverantwoordel�k: deze persoon draagt de uiteindel�ke eindverant-
woording voor de juiste voltooiing van een of meerdere projecttaken. 
Aan hem/haar wordt verantwoording afgelegd en h�/z� moet de taak 
goedkeuren (aftekenen). Er is slechts één persoon Accountable.

Raadplegen: dit is de persoon aan wie vooraf advies gevraagd wordt. 
Het gaat hier om tweerichtingscommunicatie; naast advies helpt h�/z� 
ook mee in de uitvoering en geeft zo richting aan het resultaat.

Informeren: deze persoon wordt tussent�ds geïnformeerd over de be-
slissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is eenrich-
tingscommunicatie.

Verantwoordel�k

Eindverantwoordel�k

Raadplegen

Informeren

VIER matrix - Project doelen en verwachtingen 

R

V

V

R

I

E

E

TOOL 4.1 PROJECTDOELEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN (VIER)

Categorie: Projectdoelen  
Doel:  Per projectdoel definieren wat de rol/verantwoordelijkheid is van elke deelnemer.
Tijdsduur: 60 minuten 
Benodigdheden:  Template 4.1 + markers in geel, grijs, blauw & groen 

1.  De facilitator hangt het template op in de ruimte.
2.  Daarna schrijft hij/zij in de verticale invulvakjes de projectdoelen en in de horizontale invulvakjes de namen van alle deelnemers. 
3. Bespreek gezamenlijk per projectdoel welke van de vier onderstaande rollen elke deelnemer toegewezen krijgt. 

Verantwoordelijk: degene die de taak uitvoert is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Vervolgens dient de taakuitvoerder verantwoording af 
te leggen aan de persoon die Accountable is.
Eindverantwoordelijk: deze persoon draagt de uiteindelijke eindverantwoording voor de juiste voltooiing van een of meerdere projecttaken. Aan hem/
haar wordt verantwoording afgelegd en hij/zij moet de taak goedkeuren (aftekenen). Er is slechts een persoon Accountable.
Raadplegen: dit is de persoon aan wie vooraf advies gevraagd wordt. Het gaat hier om tweerichtingscommunicatie; naast advies helpt hij/zij ook mee 
in de uitvoering en geeft zo richting aan het resultaat.
Informeren: deze persoon wordt tussentijds geinformeerd over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is 
eenrichtingscommunicatie.

4. Kleur onder elke deelnemer een bolletje in de juiste kleur van de projectrol. zo ontstaat er een overzicht waarin zichtbaar is wie voor 
wat verantwoordelijk is binnen het project.

Kenmerken

Stappenplan voor uitvoering

TOOLS VOOR AFSPRAKEN
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WERKBOEK PSU

TOOL 4.2 AFSPRAKEN PROJECT START SESSIE

Afspraken Project Start Sessie 
Projectnaam: 

Projectnummer:

Datum Project Start Sessie: 

Besteknummer:

Aannemer:Een checklist: hebben we voor de start van het project overal aan gedacht?

Samenstelling Projectteam* Randvoorwaarden Kwaliteit

Overige aantekeningen &
afspraken

Stakeholders Innovatie Samenwerking

Duurzaamheid

Aanleiding en historie project Omgevingsmanagement Vergunningen

Kabels en leidingen Onderzoeken Kansen en risico’s

Planning Resultaat Geld

Ambtelijk opdrachtgever:

Projectrollen Buitenwerk Samen Sterk 
Gemeente
Projectmanager:
Technisch projectleider:
Communicatiemedewerker:
Omgevingsmanager:
Ontwerpleider:
Directievoerder: 
Toezichthouder:

Bestuurlijk opdrachtgever:

Marktpartij:
Projectleider:
Uitvoeringsleider:
Communicatiemedwerker:
Omgevingsmanager:

Zijn er nog specialismen die we voor dit 
project moeten toevoegen? 

Vastgesteld IP  aanwezig:       ja  nee  nvt
Afstemming waterschap/Hoogheemraadschap: ja  nee  nvt
Afstemming woningbouwcooperatie   ja  nee  nvt
Programma van Eisen aanwezig:     ja  nee  nvt
Functioneel advies aanwezig:      ja  nee  nvt

Rol van Directievoerder / Toezichthouder: 
  Monitorend   Samenwerkend   Controlerend-instruerend
Hoe geeft aannemer aantoonbaar inzicht in zijn kwaliteit?

Keuringsplan:   ja  nee   nvt

Stakeholders analyse gehouden:  ja  nee  nvt
Conclusies: 

Belangrijkste feiten: 

Welke innovaties worden bij dit project toegepast?

Hoe wordt aandacht besteed aan duurzaamheid?

Gezamenlijk opstellen BLVC-plan:    ja  nee   nvt
Gezamenlijk opstellen Risico-plan:    ja  nee   nvt
Gezamenlijk opstellen Stakeholder analyse:  ja  nee   nvt
Aannemer opstellen Tekeningen:   ja  nee   nvt
Aannemer opstellen Bestek:    ja  nee   nvt
Aannemer opstellen Besteksraming.:   ja  nee   nvt
Aannemer aanwezig bij Bewonersavond:   ja  nee   nvt
Gezamenlijk opstellen risico/kansenplan:  ja  nee   nvt

Bewonersbrieven:      ja  nee   nvt
Informatie avond bewoners:    ja  nee   nvt
Bedrijvenbrief K&L:     ja  nee   nvt
Eigenarenbrief:       ja  nee   nvt
Nadeelcompensatieregeling:    ja  nee   nvt
Gebruik tijdens uitvoering van “app””  ja  nee   nvt
Communicatiemedwerker GW:   ja  nee   nvt
Aannemer aanwezig bij / organisatie Bewonersavond:   ja  nee   nvt
Vergunning voor nacht en weekendwerk:  ja  nee   nvt
Zijn er lopende of eerdere pariticipatietrajecten in het gebied?   ja  nee   nvt

Inventarisatievergunningen:  ja  nee   nvt
Bouwvergunning:     ja  nee   nvt
Kapvergunning:     ja  nee   nvt
Vergunning HH/Waterschap:   ja  nee   nvt
Ingraafvergunning (riool)    ja  nee   nvt
Precario:       ja  nee   nvt

Afstemming met: 
Stedin (gas):    Ja Nee
Stedin (elektrisch):  Ja Nee
Evides:    Ja Nee
Eneco:      Ja Nee
NUON (warmte):   Ja Nee
Riool:      Ja Nee
Telecom KPN/ZIGGO:  Ja Nee
Tennet:      Ja  Nee

Bluswatervoorziening (brandweer/evides).   
        Ja Nee 
Risico inventarisatie nav uitkomsten 
proefsluiven K&L      Ja  Nee

Geotechnisch onderzoek:    Ja Nee
Milieu-onderzoek: (verkennend/nader): 
        Ja Nee
Flora en Fauna onderzoek 
(verkennend/nader):     Ja Nee
NGE-onderzoek:       Ja Nee
Archeologisch onderzoek:    Ja Nee
Asfaltonderzoek:      Ja Nee
Verlichtingsplan:      Ja  Nee
Beplantingsplan:      Ja Nee

Veiligheid- en Gezondheidsplan:  Ja Nee
Proefsleuven graven naar K&L:   Ja Nee
PFAS onderzoek (milieukundig grond/zand):   
        Ja Nee
PAS onderzoek (stifstof)    Ja  Nee
Grondwater ontrekking:    Ja  Nee
Functioneel advies:     Ja   Nee

Risico-analyse:   Klein Middel  Groot  Geen
Kansen analyse -  optimalisaties of andere mogelijkheden

Opstellen planning.     Ja  Nee
Opleverdatum project:
Afhankelijkheid van derden en planning in de tijd ?

Welke hulpmiddelen. Wanneer nodig ?

Invloed kabels en leidingen

Gezamelijkheid opgetrokken in voorbereiding:  Goed Normaal  Matig
Gezamelijkheid opgetrokken in uitvoering:    Goed Normaal  Matig
BLVC prestatiemeting aannemer bij aanvang:
Innovatie prestatiemeting aannemer bij aanvang:
Duurzaamheid prestatiemeting aannemer bij aanvang:
Wederzijdse beoordeling OG en ON: 

Raming (SSK). Voorbereiding:          Ja  Nee
Besteksraming            Ja  Nee
Beschikbaar budgetten van jaarplan / meerjarenplannen:   Ja  Nee
Begroting marktpartij:          Ja  Nee
Afspraken termijnen:           Ja  Nee

Veiligheid
Welke afspraken zijn er gemaakt over het waarborgen van de veiligheid?

*Projectteam-opbouw volgens IPM-model rollen die in het RSPW zijn opgenomen.

10 Succesfactoren
Buitenwerk Samen Sterk!

1. Werk samen in een bouwteam gedachte 

2. Denk na over het instapmoment met de markt

3. Innoveer! 

4. Werk gebiedsgericht samen met de markt 

5. Leer van andere gebieden in de keten

6. Hoe eerder, hoe beter! 

7. Werk samen over de projecten heen

8. Communiceer actief met elkaar 

9. Werk aan de opgaven in de buitenruimte 

10. Wees een voorbeeld
Bekijk ook de website: https://buitenwerk-rotterdam.nl/

TOOLS VOOR AFSPRAKEN

42


	1.  DE PSU
	2.  DE PSU EN BIJHORENDE TOOLS
	3.  TIJDLIJN
	Voorbereidingen PSU 1
	5.  KENNISMAKING
	6.  TIJDLIJN
	8.  CONCLUSIES
	9. AGENDA VOOR DE PSU
	PSU 1 Resultaten
	Voorbereidingen PSU 2
	15.  TIJDLIJN
	16. AGENDA VOOR PSU 2
	PSU 2 Resultaten
	BUITENWERKEN SAMEN VERDER
	BIJLAGE: TOOLS

	TOOL 1.1 Project presentatie en Mentimeter
	TOOL 1.2 Waar sta jij
	TOOL 1.2 Waar staat iedereen?
	TOOL 1.3 over de lijn
	TOOL 3.2 Samenwerkingslijntjes
	TOOL 4.1 Projectdoelen & verantwoordelijkheden (VIER)
	TOOL 4.3 Afspraken project start sessie




	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 55: 
	Text Field 229: 
	Text Field 56: 
	Text Field 230: 
	Text Field 57: 
	Text Field 231: 
	Text Field 58: 
	Text Field 232: 
	Text Field 59: 
	Text Field 233: 
	Text Field 60: 
	Text Field 234: 
	Text Field 61: 
	Text Field 235: 
	Text Field 62: 
	Text Field 236: 
	Text Field 63: 
	Text Field 237: 
	Text Field 64: 
	Text Field 238: 
	Text Field 69: 
	Text Field 16: 
	Text Field 22: 
	Text Field 17: 
	Text Field 23: 
	Text Field 34: 
	Text Field 18: 
	Text Field 24: 
	Text Field 19: 
	Text Field 25: 
	Text Field 35: 
	Text Field 20: 
	Text Field 26: 
	Text Field 21: 
	Text Field 27: 
	Text Field 36: 
	Text Field 9: 
	Text Field 28: 
	Text Field 13: 
	Text Field 29: 
	Text Field 10: 
	Text Field 30: 
	Text Field 14: 
	Text Field 31: 
	Text Field 11: 
	Text Field 32: 
	Text Field 15: 
	Text Field 33: 
	Text Field 74: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Text Field 79: 
	Text Field 80: 
	Text Field 81: 
	Text Field 82: 
	Text Field 239: 
	Text Field 240: 
	Text Field 241: 
	Text Field 113: 
	Text Field 114: 
	Text Field 115: 
	Text Field 116: 
	Text Field 117: 
	Text Field 118: 
	Text Field 119: 
	Text Field 120: 
	Text Field 121: 
	Text Field 122: 
	Text Field 123: 
	Text Field 124: 
	Text Field 125: 
	Text Field 126: 
	Text Field 127: 
	Text Field 128: 
	Text Field 129: 
	Text Field 130: 
	Text Field 158: 
	Text Field 159: 
	Text Field 160: 
	Text Field 161: 
	Text Field 162: 
	Text Field 163: 
	Text Field 164: 
	Text Field 165: 
	Text Field 166: 
	Text Field 167: 
	Text Field 168: 
	Text Field 169: 
	Text Field 170: 
	Text Field 171: 
	Text Field 172: 
	Text Field 173: 
	Text Field 174: 
	Text Field 175: 
	Text Field 176: 
	Text Field 177: 
	Text Field 178: 
	Text Field 179: 
	Text Field 180: 
	Text Field 181: 
	Text Field 182: 
	Text Field 183: 
	Text Field 184: 
	Text Field 185: 
	Text Field 186: 
	Text Field 187: 
	Text Field 188: 
	Text Field 189: 
	Text Field 190: 
	Text Field 191: 
	Text Field 192: 
	Text Field 242: 
	Text Field 243: 
	Text Field 244: 
	Text Field 245: 
	Text Field 246: 
	Text Field 210: 
	Text Field 211: 
	Text Field 212: 
	Text Field 213: 
	Text Field 214: 
	Text Field 215: 
	Text Field 216: 
	Text Field 217: 
	Text Field 218: 
	Text Field 219: 
	Text Field 220: 
	Text Field 221: 
	Text Field 222: 
	Text Field 223: 
	Text Field 224: 
	Text Field 225: 
	Text Field 226: 
	Text Field 227: 
	Text Field 247: 
	Text Field 248: 
	Text Field 1059: 
	Text Field 1060: 


