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Bodem op de RO-agenda?
Ga het gesprek aan 
en stel vragen!
Het werkveld Bodem heeft te maken met een complexe 
omgeving. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in onze fysieke 
leefomgeving zijn meestal meerdere partijen betrokken en 
hebben deelnemers verschillende belangen en achtergronden. 
Een bodemmedewerker (ambtenaar, adviseur) is zelden de 
trekker van een ruimtelijk initiatief, laat staan een beslisser. 
Daardoor is het lastig om in plan- en besluitvormingsprocessen 
‘de bodemboodschap’ over te brengen, opdat deze goed wordt 
begrepen door anderen en wordt meegewogen in de betref-
fende situatie.

Bodemanalyse   Wat
Zorg dat je je eigen bodemverhaal weet, kent, op orde hebt én de ‘bodem-

boodschap’ in begrijpelijke taal kunt gaan vertellen;

Gebiedsanalyse   Wat nog meer
Zorg dat je weet waaraan de bodem in onze fysieke leefomgeving precies 

een bijdrage moet leveren;

Actorenanalyse   Met wie
Zorg dat je weet met je wie je te doen hebt, wie je doelgroep is (en wie 

niet!) en wat jouw relatie is tot de anderen;

Belangenanalyse  Waarom
De sleutel tot succes ligt in het weten waarom jij iets wilt én wat de an-

deren willen, moeten, kunnen en wat de onderliggende beweegredenen 

daarvoor zijn. Probeer daarop aan te sluiten en ‘een contract te maken’.

Wat vinden consortiumleden van 
het SKB-project ‘Meerwaarde van 
bodem’ er van?

“Door pro-actief te handelen is het 

ons gelukt om bij de trekkers van een 

gebiedsontwikkelingsproject aan tafel 

te zitten én het stortplaats probleem 

alsnog in de planvorming mee te laten 

nemen!”

Consortiumlid, Provincie Friesland

“Door de omgeving goed te analyseren 

werd ons duidelijk wie wél en wie níet 

actief zijn in het gebied en kregen we 

inzicht in hun belangen. Vervolgens 

wisten wij hoe wij onze bodembood-

schap bij deze betrokkenen onder de 

aandacht konden brengen!”

Consortiumlid, Provincie Zuid-Holland

Het hebben van het inzicht, dat het 

gaat om een complex werkveld, en het 

kennen van de juiste vragen is echter 

niet voldoende. Om het te doen zijn de 

hiernaast vermelde competenties nodig. 

Naast de opgedane ervaringen en de 

vragenkaart heeft het SKB-project ‘De 

meerwaarde van bodem’ geresulteerd 

in een oproep om te investeren in de 

proces- en netwerkgerichte competen-

tieontwikkeling van bodemmede-

werkers. In ieder geval heeft de Bodem-

breedAcademie deze handschoen 

alvast opgepakt!

Angélica van der Heijden, Procesadviseur 

Gebiedsontwikkeling bij Oranjewoud

Het is dus zaak om de complexe om-

geving goed te verkennen en een eigen 

strategie uit te stippelen. In het SKB-

project ‘De meerwaarde van bodem’ 

is ervaring hiermee opgedaan en zijn 

de tips en tops in een vragenkaart 

samengevat. 

De vragenkaart bestaat uit 

4 segmenten:

Type   Competenties
Kennis Bodemmedewerker kent... gebied & omgeving + 

   organisatie

Vaardigheden  Bodemmedewerker kan...  organiseren + samenwer-

ken + netwerken + analyse-

ren + communiceren

Houding Bodemmedewerker is...  impact + pro-actief + doel-

gericht + verantwoordelijk 

+ lef/moed




