
Samen Starten Sessies 
Samen naar de top 

De bouwteam-gedachte
Proces en voorbereiding

Uniformiteit creëren

Doelen en eenduidige 
werkwijze

Rol van omgevingsmanager

Teamrollen in aanpak 
omgeving

BPKV-plannen

Voorbereiden op 
externe factoren

Inzichten Werksessie Stadse Werken 2022
Samen vernieuwen en verbeteren
Dit document bevat een samenvatting van de gesprekken in verschillende break-out sessies en de conclusies uit de eindpresentaties. Dit is slechts het integrale 
beeld vanuit de belevingen van de partners dat tijdens de bijeenkomst is opgehaald. Let op: de doelen zijn ook als gezamenlijke beleving vanuit de groepen 
ontstaan en een adviesrichting, dit is nog geen (nieuw) beleid. Vanuit het contractteam Stadse Werken word verkend hoe deze in 2023 vorm te geven.

 

Samenvatting: De Samen Starten sessies 
worden als heel waardevol gezien. Er wordt 
een gezamenlijke, steile leercurve gezien 
en het uitgebreid kennismaken draagt daar 
erg aan bij. We kunnen dit nog 
doorontwikkelen door na de Samen 
Starten Sessie nog evaluatie of 
feedforward momenten in te bouwen. 

Lees meer... Lees meer... Lees meer...

Lees meer... Lees meer...

Samenvatting: In projecten waar grote 
uitdagingen liggen, wordt soms al eerder in 
het proces in een ‘bouwteam-gedachte’ 
samengewerkt. Door duidelijke doelen te 
stellen als gemeente over wat je wil 
bereiken in een gebied, kan je elkaars 
expertise beter benutten. Een gezamenlijke 
planning van de voorbereiding is hier heel 
belangrijk.

Samenvatting: Omgevingsmanagement 
wordt structureel meegenomen in Stadse 
Werken projecten. Daarbij maakt het niet 
perse uit of dit door de markt of gemeente 
wordt gedaan, maar er is wel een hele 
duidelijke rolverdeling nodig. Ook worden 
er nog wel kansen gezien om meer 
kwaliteit te leveren op het gebied van 
omgevingsmanagement. 

Samenvatting: Een grote uitdaging is dat 
de BPKV-plannen zorgen voor minder 
uniformiteit. De verschillende uitdagingen in 
de buitenruimte vragen juist om een 
flexibele aanpak, dus deze twee ‘basis- 
kampen’ zijn soms met elkaar in 
tegenspraak. De BPKV kan nog beter 
benut worden en is op dit moment nog niet 
meetbaar genoeg.

Samenvatting: Hetzelfde bestek in het 
hele Stadse Werken contract en hetzelfde 
proces (bijv. Samen Starten Sessies en 
evaluaties), geeft heel veel duidelijkheid in 
de werkwijze. Hier is dus al een grote stap 
gezet. In de voorbereiding kan de 
aannemer nog eerder betrokken worden, 
zodat de planning en verwachtingen goed 
op elkaar af te stemmen zijn. 



Dit gaat goed en blijven we doen!  
• De bereidheid om bij elkaar te komen en naar elkaar te luisteren, 

vroegtijdig in het proces. 
• De Samen Starten Sessie als standaard in ieder project. 
• Eén duidelijk aanspreekpunt / contactpersoon bij continue werk. 

Dit moet anders of beter: 
• Als de teams elkaar al wat beter kennen, kan je ook gaan werken met 

“feedforward”. 
• Elkaar nog vroeger in het traject leren kennen. 

Dit moet stoppen: 
• Niks! 

Doelen voor 2023:  
1. Een Samen Starten Sessie moet in ieder project gedaan (blijven) worden.
2. Een ‘prestatiemeting’ van samenwerking toevoegen in de voorbereiding. 
3. De Samen Starten Sessie evalueren. 

Stelling: Samen Starten sessies zijn een must! Hier leren we elkaar kennen als 
partners en dit is een goede basis om het beste voor het project en het beste voor 
stad voorop te stellen. 

Samen naar de top 



Dit gaat goed en blijven we doen!  
• In projecten waar duidelijke uitdagingen liggen, wordt soms al eerder in 

het proces in een ‘bouwteam-gedachte’ samengewerkt. Een voorbeeld 
hiervan is de Breitnersingel waar de thema’s participatie en digitalisering 
erg speelden. Zo’n samenwerking wordt als heel erg positief ervaren. 

• Er is een standaard manier van werken gecreëerd met dit raamcontract. 
• Er vindt kennisoverdracht plaats en hulp (bijvoorbeeld bij proefsleuven). 
• Problemen kunnen snel worden opgelost in de bouwteam-gedachte. 
• We gebruiken elkaars kracht en zijn met elkaar in gesprek. 

Dit moet anders of beter: 
• Op het gebied van omgevingsmanagement en participatie is het vaak 

handig om de aannemer al vroeg te betrekken. Zo kan de 
omgevingsmanager al vroeg in het proces de wijk op de juiste manier 
betrekken en benaderen. 

• Er bestaan bij de gemeente veel ondersteunende middelen om keuzes te 
maken op inhoudelijke thema’s en uitdagingen, zoals het participatiewiel, 
of de R-ladder. De bekendheid van deze tools moet binnen de gemeente 
vergroot worden. 

• Soms ontstaan er nieuwe projecten die later meegaan in het 
raamcontract. Het is belangrijk om ook hier het gedachtegoed van Stadse 
Werken duidelijk toe te lichten en te eisen aan de betrokkenen.

• We kunnen de kennis van elkaar nog beter benutten in het voortraject 
(gemeente/markt).  Het is niet altijd duidelijk wanneer de voorbereiding 
begint en wie wanneer betrokken moet worden. 

• Er kunnen kortere lijnen tussen specialisten. 
• Er moet meer tijd en ruimte komen voor innovaties. 
• Bij discussie samen opschalen en escaleren. 
• Er moet een duidelijke tijdlijn zijn voor welke functie wanneer in het project 

instroomt. Een voorbeeld dat werd genoemd is de directievoerder ook  al 
meenemen in de voorbereiding. 

Dit moet stoppen: 
• Revisie beoordelingen. In plaats daarvan wil je met elkaar in gesprek. 
• De productkeuze moet flexibeler. 
• Te kort op de start van het project de aannemer aan laten sluiten.
• Inkoopordernummers duren nog steeds lang. 
• Een valkuil is het terugvallen in traditionele rollen en manier van werken 

(hullie en zullie).

Doelen voor 2023:  
1. De exacte definitie van een bouwteam is niet bij iedereen bekend. 

Hiervoor zou men graag een masterclass bouwteams volgen. 
2. Bij ieder project benoemen wat het doel is van de aannemer in de vroege 

fase betrekken. Waar is de kennis van de aannemer vroeg in het proces 
van toegevoegde waarde? En wat wil je bereiken in het gebied?

3. Projecten een afronding geven (PFU) en successen vieren met elkaar. 
4. Met elkaar in de voorbereiding over de fasering nadenken. 
5. Elkaars kennis en kunde nog meer gebruiken. 
6. Nadenken over hoe een nieuwe aannemer na aanbesteding in de 

contract-gedachte groeit. 
7. Meer mogelijkheden om feedback te geven in de prestatiemeting en de 

prestatiemetingen ook bespreken met elkaar. 
8. Ruim voor de start van het project al aangeven welke aannemer welk 

project gaat maken. 

Stelling: De bouwteam-gedachte in Stadse Werken waarin er meer in de 
voorbereiding wordt samengewerkt is een essentiële succesfactor voor de projecten 
in de raamovereenkomst.

Proces en voorbereiding

Dit gaat goed en blijven we doen!  
• De bereidheid om bij elkaar te komen en naar elkaar te luisteren, 

vroegtijdig in het proces. 
• De Samen Starten Sessie als standaard in ieder project. 
• Eén duidelijk aanspreekpunt / contactpersoon bij continue werk. 

Dit moet anders of beter: 
• Als de teams elkaar al wat beter kennen, kan je ook gaan werken met 

“feedforward”. 
• Elkaar nog vroeger in het traject leren kennen. 

Dit moet stoppen: 
• Niks! 

Doelen voor 2023:  
1. Een Samen Starten Sessie moet in ieder project gedaan (blijven) worden.
2. Een ‘prestatiemeting’ van samenwerking toevoegen in de voorbereiding. 
3. De Samen Starten Sessie evalueren. 

Stelling: Samen Starten sessies zijn een must! Hier leren we elkaar kennen als 
partners en dit is een goede basis om het beste voor het project en het beste voor 
stad voorop te stellen. 

Samen naar de top 



Wat maakt de projectomgeving complex? 
• Veel stakeholders: zowel professioneel zoals NUTS-bedrijven, als de 

burger. 
• De verschillende belangen van deze stakeholders.
• Verschillende planningen en ‘ritmes’ van de de stakeholders.

Dit gaat goed en blijven we doen!  
• Omgevingsmanagement wordt in de Samen Starten sessies standaard als 

onderwerp besproken. 
• Op de projecten zit (bijna) altijd een omgevingsmanager. 
• De acceptatie van omgevingsmanagement als belangrijk onderdeel van 

het projectteam wordt steeds beter gezien.
• Opdrachtgever en opdrachtnemer zitten samen in een steile leercurve en 

gaan open met elkaar het gesprek aan. Het maakt niet perse uit of de 
omgevingsmanager door de markt of gemeente wordt geleverd, als er 
maar een duidelijke rolverdeling is in het team. 

Dit moet anders of beter: 
• Verwachtingen over omgevingsmanagement vooraf afstemmen. 
• Een duidelijke rolverdeling afspreken. 
• Er is nog geen definitie van risicomanagement. 
• De aannemer zo vroeg mogelijk betrekken, want ook het 

omgevingsmanagement start je het liefst zo vroeg mogelijk. 
• De planfase voor het ontwerp past niet in het contract, maar 

omgevingsmanagement en participatie kan in deze fase wel een enorme 
meerwaarde hebben. Tegelijkertijd loopt het contract Stadse Werken vrij 
aardig, dus moeten we ook het wiel niet opnieuw proberen uit te vinden. 

Dit moet stoppen: 
• Projecten zonder omgevingsmanager. 
• Taken voor omgeving bij de toezichthouder of directievoerder neerleggen. 

Doelen voor 2023:  
1. Omgevingsmanagement moet structureel op de agenda (blijven). 
2. Een duidelijke omschrijving van wat de rol is van de omgevingsmanager 

en de taakverdeling in het team, is nodig. 
3. Omgevingsmanagement is meer dan een bewonersbrief sturen. Dit 

vakgebied kunnen we nog verder ontwikkelen. 

Stelling: De complexiteit van de projectomgeving neemt toe. Een omgevingsmanager 
(vanuit de markt) is een belangrijke aanvulling in het projectteam en draagt bij aan 
een proactieve communicatie- en participatie aanpak.

Teamrollen en aanpak omgeving



Dit gaat goed en blijven we doen!  
• De aannemer mee laten denken, gebeurt steeds meer! 

Dit moet anders of beter: 
• Niet EMVI, maar BPKV. 
• BPKV naleven en benutten
• 10 verschillende BPKV’s helpt niet in de uniformiteit. 
• BPKV moet ook meetbaar zijn. 

Dit moet stoppen: 
• Ecologie moet bij de interne opdrachtgever.
• Te veel ontwerpwijzigingen
• BPKV niet generiek in ieder project. 

Doelen voor 2023:  
1. B&O meenemen met innovaties. 
2. Meest geschikte aannemer per project kiezen (obv BPKV). 
3. BPKV meer proces gericht maken. 
4. Meer op BPKV toelaten. 

Stelling: De stadopgaven krijgen steeds meer aandacht in de projecten door middel 
van de EMVI-plannen waar we mee werken in Stadse Werken.

Voorbereiden op externe factoren

Wat maakt de projectomgeving complex? 
• Veel stakeholders: zowel professioneel zoals NUTS-bedrijven, als de 

burger. 
• De verschillende belangen van deze stakeholders.
• Verschillende planningen en ‘ritmes’ van de de stakeholders.

Dit gaat goed en blijven we doen!  
• Omgevingsmanagement wordt in de Samen Starten sessies standaard als 

onderwerp besproken. 
• Op de projecten zit (bijna) altijd een omgevingsmanager. 
• De acceptatie van omgevingsmanagement als belangrijk onderdeel van 

het projectteam wordt steeds beter gezien.
• Opdrachtgever en opdrachtnemer zitten samen in een steile leercurve en 

gaan open met elkaar het gesprek aan. Het maakt niet perse uit of de 
omgevingsmanager door de markt of gemeente wordt geleverd, als er 
maar een duidelijke rolverdeling is in het team. 

Dit moet anders of beter: 
• Verwachtingen over omgevingsmanagement vooraf afstemmen. 
• Een duidelijke rolverdeling afspreken. 
• Er is nog geen definitie van risicomanagement. 
• De aannemer zo vroeg mogelijk betrekken, want ook het 

omgevingsmanagement start je het liefst zo vroeg mogelijk. 
• De planfase voor het ontwerp past niet in het contract, maar 

omgevingsmanagement en participatie kan in deze fase wel een enorme 
meerwaarde hebben. Tegelijkertijd loopt het contract Stadse Werken vrij 
aardig, dus moeten we ook het wiel niet opnieuw proberen uit te vinden. 

Dit moet stoppen: 
• Projecten zonder omgevingsmanager. 
• Taken voor omgeving bij de toezichthouder of directievoerder neerleggen. 

Doelen voor 2023:  
1. Omgevingsmanagement moet structureel op de agenda (blijven). 
2. Een duidelijke omschrijving van wat de rol is van de omgevingsmanager 

en de taakverdeling in het team, is nodig. 
3. Omgevingsmanagement is meer dan een bewonersbrief sturen. Dit 

vakgebied kunnen we nog verder ontwikkelen. 

Stelling: De complexiteit van de projectomgeving neemt toe. Een omgevingsmanager 
(vanuit de markt) is een belangrijke aanvulling in het projectteam en draagt bij aan 
een proactieve communicatie- en participatie aanpak.

Teamrollen en aanpak omgeving



Dit gaat goed en blijven we doen!  
• De Samen Start Sessies en follow-ups helpen om te komen tot een 

eenduidige werkwijze. 
• Doordat er in de basis hetzelfde bestek is, biedt dit een hele mooie basis 

om met elkaar de samenwerking en werkwijze te blijven verbeteren.
• Over de verschillende deelopdrachten wordt veel geleerd. Projecten 

verlopen nu al heel anders dan 2 jaar geleden. 
• Persoonlijk contact is belangrijk en moeten we blijven doen. Hierdoor 

begrijpen we elkaar. 
• De uitvoering van de projecten gaat goed. 
• Er is uniformiteit om tot een deelopdracht te komen. 
• De communicatie met de omgeving gaat goed. 
• Samen een nota opstellen of aanpassen moeten we blijven doen. 
• Meer verantwoordelijkheid voor de gemeente. 
• Hoeveelheden geeft minder discussie, omdat het vooraf is ingesteld. 
• Kennis van gemeentelijke organisatie. 

Dit moet anders of beter: 
• De Samen Starten Sessies kunnen nog eerder in het proces, waardoor de 

aannemer ook eerder betrokken wordt. Dit scheelt later in het proces tijd, 
omdat de aannemer al goed op de hoogte is van het project. 

• Het lastige is dat de toenemende complexiteit van de projecten en vele 
stedelijke uitdagingen vragen om een flexibele aanpak, terwijl je ook 
graag een eenduidige werkwijze wil hebben. Hier hebben we nog geen 
antwoord op of oplossing voor. 

• Planning in de voorbereiding binnen de gemeente moet beter. Deze 
planning voelt vrijblijvend, terwijl in de uitvoering wel hele harde deadlines 
worden gesteld. Hierdoor komt de pijn van de uitloop vooral bij de 
aannemer te liggen. 

• Doorlooptijd van projecten is onvoorspelbaar. Er moet tijdig een groen 
licht gegeven worden voor projecten. 

• Er kan een prijsdifferentiatie worden gemaakt tussen centrum en 
stadswijken. 

• Uniformiteit is goed, maar is nu nog vaak op de ‘oude’ manieren. Voor 
meer circulairteit en duurzaamheid moet ook uniform gewerkt worden, 
maar hier zijn nieuwe afspraken en standaarden voor nodig. 

• In de verdeling van projecten mag er ook aandacht zijn voor de verdeling 
in workload (Hoogvliet vs Centrum bijvoorbeeld). 

• Betere afstemming en samenwerking tussen SO en SB. Deze processen 
moeten beter op elkaar afgestemd. 

• Afspraken en verwachtingen moeten ook zichtbaar en visueel gemaakt 
worden. 

• Het is nu niet duidelijk wat de waarde van de denkkracht van de 
aannemer is in projecten. Per projectleider verschilt het hoe dit wordt 
aangepakt en wat de aannemer mag declareren aan ontwerp- en 
denkwerkzaamheden. 

• Doelen en eisen formuleren i.p.v. besteksposten. 

Dit moet stoppen: 
• SROI van 4% is te hoog, want de mensen zijn niet te vinden hiervoor. 
• Blijven doorontwerpen na het Definitief Ontwerp. -- Maar er werd ook 

genoemd -- Ontwerp bevriezen.

 
Doelen voor 2023:  
1. In de projecten ook een gezamenlijke planning maken voor de 

voorbereidingsfase. Wanneer kan je wat van elkaar verwachten? 
2. Afspraken in de Samen Starten Sessies kunnen nog concreter. De sessies 

kunnen ook (nog) meer worden toegespitst op thema’s die belangrijk zijn 
in het specifieke project. 

3. De strategische (stedelijke) doelen voor het raamcontract benoemen.

Stelling: Om een hoge kwaliteit te waarborgen in de voorbereiding tot en met de 
oplevering van projecten, is het belangrijk om uniformiteit te creëren. 

Doelen en eenduidige werkwijze
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