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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Met de raadsinformatiebrieven van 10 februari 2020 (146125) en 3 maart 2020 (150463) hebben wij u 
geïnformeerd over de manier waarop wij het vooronderzoek naar de effecten van woningbouw op het 
Antesterrein willen uitvoeren. Het gaat om een vooronderzoek gericht op veiligheid, sociaal-
maatschappelijke effecten en verkeer in verband met de zorgen die bij omwonenden leven over het 
idee van Antes om woningbouw te ontwikkelen op hun terrein.  
 
Inmiddels is de planning van het vooronderzoek door de Coronacrisis helaas gewijzigd. Met deze 
raadsinformatiebrief stellen wij u op de hoogte van: 

1. de manier waarop wij de onderzoeksvragen voor het vooronderzoek op korte termijn helder 
willen krijgen 

2. het verdere verloop van het proces.   
 
KERNBOODSCHAP 
Het college heeft op 2 juni 2020 ingestemd met de offerte van de onderzoeksbureaus Decisio en 
Awareness voor het digitaal ophalen van input voor het vooronderzoek naar de effecten van 
woningbouw op het Antesterrein, zoals dat hiervoor is omschreven. De offerte treft u als bijlage bij 
deze raadsinformatiebrief aan. Uit de offerte blijkt dat een brede groep inwoners en belanghebbenden 
in de gelegenheid wordt gesteld hun inbreng te leveren. Zo ontstaat goed zicht op de manier waarop 
het daadwerkelijke vooronderzoek moet worden ingericht en uitgevoerd.  
 
TOELICHTING 
Het digitaal ophalen van input voor de onderzoeksvragen maakt het u mogelijk om aan de hand van 
de uitkomsten na de zomervakantie een besluit te nemen over de definitieve onderzoeksopzet en het 
beschikbaar stellen van budget voor het uitvoeren van het daadwerkelijke vooronderzoek. Daarmee 
blijft de opgelopen achterstand in de uitvoering van het vooronderzoek beperkt.   



 
 
 
 
VERVOLG 
Het ophalen van de onderzoeksvragen wordt in juni/juli 2020 uitgevoerd. Na de zomer leggen wij u de 
definitieve onderzoeksopzet voor. Wij streven ernaar dat u in oktober 2020 een besluit kunt nemen 
over de onderzoeksopdracht en het beschikbaar stellen van budget voor het daadwerkelijke 
vooronderzoek.  
 
Het blijft verder ons streven om u aan het eind van het jaar de uitkomsten van het vooronderzoek voor 
te kunnen leggen en daarbij aan te geven welke vervolgstappen het college aan die uitkomsten wil 
verbinden.   
 
BIJLAGE 
OFFERTE OPDRACHT ONDERZOKESVRAGEN VOORONDERZOEK ANTESTERREIN 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Geachte mevrouw Bogisch, 

 

Zorginstelling Antes heeft het idee opgevat woningen te willen bouwen op eigen 

terrein. Rond dit terrein voor geestelijke gezondheid spelen verschillende zaken. 

Enerzijds is er al jaren zorg bij omwonenden over de veiligheid in de nabijheid van 

een zorginstelling. Anderzijds is er ook een TBS kliniek in de nabijheid van de 

zorginstelling gehuisvest. De gemeente constateert dat de situatie de gemoederen 

in de omgeving én in de politiek bezighoudt en heeft de gemeenteraad toegezegd 

onderzoek te doen met specifieke aandacht voor: 

▪ Veiligheid 

▪ Verkeer en 

▪ Maatschappelijke effecten. 

 

Om zicht te krijgen op hoe dit onderzoek het beste kan worden ingericht heeft de 

gemeente de opzet in twee fasen gesplitst. In de eerste fase wordt onder de 

relevante belanghebbenden opgehaald wat precies de onderzoeksvragen moeten 

zijn; met ander woorden: wat hen precies bezighoudt. In de tweede fase kan dan 

het eigenlijke onderzoek naar de achterliggende oorzaken en mogelijke oplossingen 

gerichter worden opgezet en uitgevoerd, inclusief een 0-meting met betrekking tot 

het veiligheidsgevoel en verkeer. Fase 1 richt zich dus op het WAT van de 

probleemstelling, fase 2 op het daadwerkelijke onderzoek. 

, regisseur

Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal

mailto:C.Bogisch@bar-organisatie.nl
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U heeft Decisio en Awareness gevraagd offerte uit te brengen voor het 

vooronderzoek in fase 1. Op basis van de uitkomst van deze fase zal een nader 

projectvoorstel voor de inrichting en uitvoering van fase 2 worden opgesteld.  

 

In het vervolg van voorliggende offerte introduceren we onze bureaus en de in te 

zetten projectmedewerkers. Vervolgens gaan we in op de samenwerking tussen 

onze bureaus en de onze visie op het uit te voeren vooronderzoek. Daarna stellen 

we het plan van aanpak, de planning en het budget voor.  

Introductie onderzoeksbureaus en projectteam 

Decisio 

Decisio is een van de toonaangevende adviesbureaus op het gebied van 

maatschappelijke en economische impactanalyses in Nederland. Sinds 1997 

analyseren de adviseurs van Decisio de maatschappelijke en economische impacts 

van allerlei beleidsvraagstukken. Decisio heeft een uitgebreid trackrecord waar het 

gaat om Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en impactanalyses, veelal 

in het fysiek ruimtelijk domein (stedelijke en gebiedsontwikkeling, infrastructuur, 

water, natuur), maar ook specifiek op het terrein van verkeer en vervoer en 

veiligheid. De adviseurs van Decisio hebben een goed gevoel voor politieke 

bestuurlijke processen en veel ervaring met de interactie met stakeholders in de 

omgeving. Onze projecten spelen zich af op nationaal niveau (Wind op Zee, De 

Nieuwe Afsluitdijk, Ring Utrecht, Schiphol), als ook op regionaal en lokaal niveau 

(regionale verstedelijkingsopgaven, natuurontwikkeling, bereikbaarheid). Ook 

specifiek in Zuid-Holland heeft Decisio veel ervaring met impactanalyses en 

evaluaties, onder meer ook van projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling 

(referenties en uitgebreide CV’s zijn op verzoek beschikbaar).  

 

Awareness 

Awareness is als adviesbureau al ruim 25 jaar actief op het snijvlak van participatie 

en communicatie. Awareness ziet participatie niet alleen als een product maar ook 

als een proces. Een proces om belangen en belanghebbenden dichter bij elkaar te 

brengen. Sleutelbegrippen in onze benadering zijn: inleven in verschillende 

percepties, zoeken naar gedeelde belangen, smeden van coalities, mobiliseren van 

medespelers en zorgvuldig en effectief met elkaar omgaan. Voor elke fase van 

initiatief tot realisatie bieden wij een passende oplossing om met belanghebbenden 

feiten, meningen en emoties op waarde te schatten. Projecten waarbij Awareness 

de participatie en communicatie heeft begeleid variëren van grote gebieds-
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ontwikkelingsopgaven tot kleine – maar soms gevoelige – projecten ‘om de hoek’. 

Zo verzorg(d)en we de participatie bij de herontwikkeling van paleis Soestdijk, de 

inpassing van nieuwe tramsporen op de bomenrijke Koninginnegracht en de 

aanleg/tunnelboring van de Rotterdamsebaan in Den Haag. 

 

Projectteam 

Het project wordt uitgevoerd door een samengesteld projectteam van de bureaus 

Decisio en Awareness. Het projectteam in de eerste fase bestaat uit Daan van Gent 

(senior adviseur, Decisio), Eric Vink (senior adviseur, Awareness) en Jim Pedd of 

Sarah Sikkel (adviseur, Awareness)  Zij hebben allen een uitvoerende rol in het 

project: Awareness trekt het participatietraject, Decisio doet en stuurt mee op 

inhoud, met name in de relatie naar de sociaalmaatschappelijke effecten. De CV’s 

van Daan en Eric zijn in bijlage II opgenomen.  

 

In het project wordt ook de kennis en ervaring van DSP-Groep benut waar het 

specifiek expertise op het gebied van veiligheid betreft. Deze inzet zal voornamelijk 

in de tweede fase van het project nodig zijn, maar waar nuttig en wenselijk wordt 

door Randy Bloeme (adviseur) in de eerste fase meegedacht.   

Visie op het te doorlopen proces 

Evidence based practice 

Maatschappelijke opgaven zoals het Antes-

project vragen om een degelijke 

onderbouwing uit onderzoek, met een 

juiste balans tussen feiten, meningen en 

emoties. Met Evidence Based Practice 

bieden Decisio en Awareness een aanpak 

die leidt tot betere plannen met meer 

draagvlak. 

 

Uitkomsten van onderzoek zijn voor 

belanghebbenden geloofwaardig als deze begrijpelijk en herkenbaar zijn. Analyses 

en beleidsadviezen winnen aan kracht als kennis en feiten onderbouwd zijn met 

inzichten en ervaringen uit de praktijk. Decisio baseert haar impactstudies daarom 

bij voorkeur op evidence based onderzoek. Belanghebbenden interpreteren de 

werkelijkheid echter vaak verschillend. Een zorgvuldig participatieproces biedt 

ruimte om een gemeenschappelijke basis te vinden. Awareness heeft veel ervaring 
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met het vormgeven aan ingewikkelde processen. Zo ontstaat een breed gedragen 

Evidence Based Practice. 

 

Heldere kaders voor participatie 

Draagvlak heeft minder te maken met of men het met de uitkomst eens is. Het gaat 

er meer om dat alle belangen goed gehoord en afgewogen zijn. Dat er vertrouwen is 

in het doorlopen proces. Dit is te bereiken door naar alle betrokkenen open te zijn 

op de inhoud en duidelijk te zijn in over wie waar over gaat. Het is verstandig dit 

vooraf in kaders voor de participatie vast te leggen en deze het liefst door de raad 

te laten vaststellen. Voorliggende offerte ziet toe op deze eerste fase van het 

vooronderzoek.  

 

De belangrijkste opdracht in deze fase is te voorkomen dat inwoners of andere 

belanghebbenden ‘te hoop gaan lopen’ tegen 

plannen op het Antes terrein. Daarvoor zijn de 

plannen nog te prematuur en de onderzoeken 

moeten nog worden uitgevoerd. Voorbarige 

conclusies kunnen tot onnodige weerstand leiden. 

Dat neemt niet weg dat zorgen die er leven er wel 

degelijk toe doen. Sterker nog: zorgen serieus 

nemen kan er toe leiden dat plannen beter worden. 

Om dit proces in goede banen te leiden hanteren we de IBOB-methode:  

een werkwijze waarbij stapsgewijs naar keuzes toegewerkt wordt. Dit start met 

feitelijke informatie verzamelen (I) en gezamenlijke beeldvorming (B). Op basis van 

dat beeld worden voor- en nadelen besproken om een oordeel te vormen (O). Pas 

daarna worden keuzes gemaakt (B). Per stap is de rol van elke betrokkene in te 

regelen. 

 

Plan van aanpak 

We stellen voor het de eerste fase van het project uit te voeren aan de hand van de 

volgende 5 te doorlopen stappen.  

 

1. Startoverleg opdrachtgever 

Tijdens het startoverleg voeren we met het kernteam (eventueel aangevuld met 

enkele kenners van de lokale situatie) een beknopte stakeholderanalyse uit: 

wie doen er toe? wat zijn hun belangen? hoe betrekken we hen? welke invloed 

hebben ze? welke invloed bieden we hen? In deze stakeholderanalyse kijken 
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we breder dan alleen de direct omwonenden van het Antes-terrein. Het is 

immers van belang de zicht te krijgen op hoe eventuele zorgen in de 

samenleving spelen; gemeente breed of alleen bij direct omwonenden. 

Vanwege de geldende RIVM-maatregelen voeren we deze 

stakeholderanalyse digitaal uit, met behulp van een 

videoconferentie. De praktijk van video-conferencing leert 

dat dit het beste twee in delen kan plaatsvinden: een 

inventariserend deel en – na verwerking daarvan – een 

sessie over de te volgen strategie in het betrekken van 

relevante belanghebbenden. Daarnaast zetten we een 

digitale tool in om alle relevante stakeholders in zicht te 

krijgen. Dit is mede bepalend voor doel van het 

onderzoek, de inrichting van de stakeholderbenadering en 

de kernboodschap die we daarbij communiceren. 

Rondom het startoverleg en de stakeholderanalyse 

voeren we ook nog een gesprek met de burgemeester en 

portefeuillehouder op het thema om ook met hen van 

gedachten te wisselen over het proces en onderzoek (wensen, behoeften en 

beelden bij het project). 

 

2. Uitwerken onderzoeksopzet 

Met de informatie uit het startoverleg ontwikkelen we de opzet voor het 

inventariserende onderzoek van fase 1. De scope van het inventariserende 

onderzoek is het bepalen van onderwerp, thema’s en diepgang die gewenst zijn 

om in fase 2 aan een diepgaandere studie te onderwerpen. Pas in die ‘fase 2’-

studie komen ook mogelijke oplossingsrichtingen in beeld. Het onderzoek in 

fase 1 is dus agenda-settend voor het vervolgonderzoek in fase 2. 

 

Voor het inventariserende onderzoek werken we een opzet uit die zal ingaan op 

de volgende aspecten: 

▪ Inhoudelijke scope van het onderzoek: 

– Wat zijn de concrete zorgpunten ten aanzien van veiligheid onder 

belanghebbenden 

– Wat zijn de concrete zorgpunten ten aanzien van de voorgenomen 

bouwplannen 

– verhouding tussen zorgen over veiligheid en zorgen over voorgenomen 

bouwplannen (in hoeverre zijn dit afzonderlijke zorgpunten of worden 

zorgen over het een ‘getriggerd’ door het andere) 

▪ Selectie van relevante belanghebbenden: 
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– hoe breed (gehele gemeente) of smal (direct omwonenden) moet de 

onderzoeksgroep zijn 

– of en hoe worden andere belangen binnen de gemeenschap in het 

onderzoek meegenomen 

▪ Keuze van passende onderzoeksmethode(n), afhankelijk van: 

– gewenste diepgang in betrokkenheid van (verschillende) 

belanghebbende partijen 

– redelijkheid in gevraagde inspanning van geconsulteerde 

belanghebbenden 

▪ Wensen ten aanzien van de inrichting van het vervolgonderzoek in fase 2 

– wat zijn volgens belanghebbenden randvoorwaarden waarop zij 

vertrouwen in de uitvoering van het vervolgonderzoek in fase 2 zullen 

baseren 

– welke rol/betrokkenheid zien de belanghebbenden graag voor zichzelf 

tijdens de uitvoering van het vervolgonderzoek 

▪ Communicatie, beslissingen en verantwoording 

– hoe benaderen we geïnteresseerde belanghebbenden om deel te 

nemen aan de consultaties 

– welke ruimte biedt de gemeente(raad) voor betrokkenheid/invloed van 

belanghebbenden 

– hoe vindt rapportage en verantwoording plaats naar gemeente(raad) en 

belanghebbenden 

 

De onderzoeksopzet wordt besproken met het kernteam en desgewenst toegelicht 

in een bijeenkomst voor college of raad. 

 

3. Voorbereiding consultatieronde 

Na een akkoord op de onderzoeksopzet treffen we de voorbereidingen van de 

daadwerkelijke uitvoering. Dit heeft betrekking op onder meer: 

▪ Ontwikkelen onderzoeksinstrumentarium 

– opstellen questionnaires  

– planning en praktische organisatie van corona-proof uitvoering van 

digitale of anderhalvemeter sessies 

▪ Benadering van te consulteren belanghebbenden 

– versturen van uitnodigingen tot deelname  

– instructie van deelnemers over corona-proof uitvoering van de 

consultaties 

 

4. Uitvoering consultatieronde 
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Wij gaan er in ons voorstel vanuit dat we in principe een brede groep inwoners 

en belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun inbreng te doen. Het gaat 

er immers om zicht te krijgen op hoe het vervolgonderzoek ingericht moet 

worden. Door nu een te beperkte groep (van bijvoorbeeld alleen de direct 

omwonenden) in het inventariserende onderzoek te betrekken missen we 

mogelijk interessante inzichten die bijdragen aan een breder, meer afgewogen 

beeld van wensen en behoeften. Om deze breedte te waarborgen streven we 

ernaar drie typen belanghebbenden in ons onderzoek te betrekken: 

▪ omwonenden van het Antes-terrein: zij die direct met de situatie ter plaatse 

te maken hebben 

▪ inwoners van de gemeente: zij die meer op afstand van de situatie ter 

plaatse staan 

▪ maatschappelijke partijen: zij die vanuit hun ‘professionele’ achtergrond 

duiding kunnen geven aan opgehaalde inzichten 

 

Hoewel de wijze waarop de consultaties plaatsvinden pas tijdens stap 2 

bepaald worden op basis van de inzichten uit stap 1, gaan we op dit moment 

uit van de volgende uitvoering van de consultaties: 

▪ Communicatie ter werving van deelnemers aan de consultatie 

– publicatie op gemeentepagina lokale HAH-bladen 

– bewonersbrief in geselecteerde gebieden met prioritair belang (o.a. 

omwonenden) 

– videoboodschap burgemeester om het belang van de consultatie en de 

zorgvuldigheid van de uitvoering te onderstrepen (te plaatsen op 

gemeentelijke website, met linkjes in lokale media/ bewonersbrief) 

▪ Inzet gemeente-brede enquête 

– publicatie oproep tot deelname 

– verstrekking toegangscode tot enquête-module (keuze: anoniem of 

niet?) 

– online invullen van de digitale enquête; dit betreft een beperkte 

vragenlijst waarin alleen op de hoofdpunten van de onderzoeksvragen 

wordt onderzocht 

– inwoners die bovenmatig geïnteresseerd zijn in het onderwerp kunnen 

aan het einde van de enquête opgeven in aanmerking te willen komen 

om een nadere toelichting te geven. We stellen voor dit wel beperkt te 

houden en bijvoorbeeld te faciliteren per e-mail of telefoon (zie ook 

volgende stap)  

▪ Digitale consultatie bovenmatig geïnteresseerde inwoners/ direct 

omwonenden 
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– meer geïnteresseerde inwoners en de direct omwonenden worden (na 

opgave c.q. rechtstreeks) uitgenodigd voor deelname aan een digitale 

videoconferentie. Afhankelijk van de belangstelling zijn ook meerdere 

videoconferenties te houden met elk een eigen tijdslot. Belangrijk is dat 

de groepsgrootte per sessie beperkt blijft tot maximaal 7 personen om 

iedereen voldoende aan bod te laten komen en de sessie ordentelijk te 

kunnen modereren. 

– de deelnemers krijgen vooraf een informatiebrochure met: 

- een korte inhoudelijke toelichting 

- een korte toelichting op de onderzoeksopzet 

- tijdslot en instructies voor deelname aan de videoconferentie 

– de uitvoering vindt plaats via de webapplicatie Zoom, onder moderatie 

vanuit Decisio/Awareness 

▪ Digitale consultatie ‘professionele’ maatschappelijke partners 

– de opgehaalde inzichten uit de enquête en de videoconferentie(s) 

worden tot slot voorgelegd aan ‘kenners’ van de lokale samenleving. Dit 

kunnen maatschappelijke organisaties zijn of personen met goed 

inzicht in wat de gemeenschap bezig houdt. Deze groep wordt 

samengesteld op basis van de stakeholderanalyse in stap 1 

– doel van deze videoconferentie is om een betere duiding te kunnen 

geven aan de opgehaalde wensen en behoeften. Daarmee wordt 

eventuele ‘waan van de dag’ of ‘te dominant sturing’ in de opgehaalde 

inbreng in de juiste context geplaatst. 

– De ideale groepsgrootte is hier maximaal 5 personen; moderatie via 

Zoom door Decisio/Awareness 

 

5. Verwerking en rapportage resultaten; Advies opzet fase 2 

Uiterlijk twee weken na de laatste consultatie-sessie leveren we een verslag op van 

de integrale inbreng en een korte publiekssamenvatting voor op de gemeentelijke 

website. De rapportage bevat tevens een met DSP-groep afgestemd advies over de 

opzet van het vervolgonderzoek in fase 2.  

 

Rapportage en advies worden besproken met het kernteam en desgewenst 

toegelicht in een bijeenkomst voor college of raad. 
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Planning 

In onderstaand schema zijn de verschillende projectstappen in de tijd uitgezet. 

Daarbij is rekening gehouden met het voorbereiden van een raadsvoorstel voor het 

vervolgonderzoek in de zomer van 2020. De planning spreken we graag door in het 

startoverleg met het kernteam.  

 

 

Budget 

Wij ramen het budget voor uitvoering van fase 1 van het project op maximaal 

26.140 euro (exclusief BTW)1. In onderstaand schema is per stap uitgewerkt 

hoeveel uren inzet per medewerker worden geraamd.  

 

 

 

Wij stellen voor om 30% van het budget bij aanvang van het project en het restant 

na afronding van fase 1 te factureren op basis van daadwerkelijk bestede tijd met 

een maximum van het genoemde totaalbedrag. Decisio levert de projectleider voor 

het project en is penvoerder voor de gemeente Albrandswaard. 

 

 
1 Daarin zijn presentaties aan het college en aan de raad optioneel begroot. Definitief 

budgetvoorstel stellen we op na gemaakte afspraken over proces in startoverleg. 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1- j un 8- j un 15- j un 22- j un 29- j un 6- j ul 13- j ul 20- j ul 27- j ul 3-aug

Stap 1: Startgesprek en stakeholderanalyse

Stap 2: Uitwerken onderzoeksopzet

Stap 3: Voorbereiding consultatieronde

Stap 4: Uitvoering consultatieronde

Stap 5: Verwerking, rapportage en advies

Zomervakantie regio midden

Stap 1: Startgesprek en stakeholderanalyse 4 4 8 16

Stap 2: Uitwerken onderzoeksopzet 4 8 12 24

Stap 3: Voorbereiding consultatieronde 4 8 32 44

Stap 4: Uitvoering consultatieronde 12 12 32 56

Stap 5: Verwerking, rapportage en advies 8 8 16 32

Stap 1-5: Communicatie en organisatie 4 4 16 24

Optioneel: 2 x presentatie aan college of raad 8 8 16

Afstemming kernteam OG en onderzoeksbureaus 8 8 8 24

Totaal 52 60 124 236

Uurtarief € 150 € 130 € 85

Budget  exc lus ief  BTW € 7.800 € 7.800 € 10.540 € 26.140

BTW 21% € 5.489

Budget  inc lus ief  BTW € 31.629

Jim Pedd/ 

Sarah Sikkel
Totaal

Daan  van  

Gent
Eric  Vink
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Tot slot 

Wij hebben met veel plezier aan het projectvoorstel gewerkt en hopen dat ons 

voorstel aansluit bij jullie verwachtingen. Mochten jullie vragen hebben of in overleg 

willen treden over de aanpak, dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Daan van Gent     Eric Vink 

Senior adviseur Decisio    Senior adviseur Awareness 

 

 

 

 

Niels Hoefsloot 

Projectverantwoordelijk partner Decisio 

 

Voor akkoord:  

 

Naam: 
   

Plaats:    

Datum:    

 

 

 

Handtekening: 

   

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1. Curricula Vitea 

Bijlage 2. Uitgangspunten offerte  

de heer Dick Mol, hoofd regieteam

Poortugaal

3 juni 2020

gemeente Albrandswaard
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Bijlage I. Curricula Vitae 

Curriculum Vitae Daan van Gent 

Daan van Gent is een sociaal en economisch geograaf met een passie voor de 

economische, stedelijke en regionale dynamiek. Hij werkt sinds 2012 als 

adviseur bij Decisio. Daan houdt zich binnen Decisio bezig met verschillende 

kwalitatieve en kwantitatieve vraagstukken, maar is vooral sterk in de koppeling 

en vertaling tussen beiden. Binnen Decisio ontpopt Daan zich als een analytisch 

sterke onderzoeker met de juiste voelsprieten om concrete adviezen en nuttige 

aanbevelingen te formuleren die bruikbaar zijn in de bestuurlijke en 

maatschappelijke (participatieve trajecten) context. Daan is betrokken geweest 

bij verschillende typen regionaal economisch onderzoek, zoals economische 

impactstudies, MKBA’s, beleidsevaluaties en het opstellen van ruimtelijk-

economische visies. 

 

Enkele projectervaringen van Daan: 

▪ MKBA Mark en Park. In opdracht van de gemeente Breda. 

▪ MKBA Langedijk ontwikkelt met water, in opdracht van gemeente Langedijk 

▪ MKBA CS Kwadrant Oost (gebiedsontwikkeling stationsgebied Den Haag). In 

opdracht van de gemeente Den Haag. 

▪ Integrale businesscase en maatschappelijke meerwaarde gebiedsontwikkeling 

Binckhorst. In opdracht van de gemeente Den Haag, in samenwerking met 

Fakton en Rebel Group.  

▪ MKBA Werkplaats metropolitaan gebied (13 gebiedsontwikkelingen en 4 HOV-

verbindingen, met ontwikkeling van circa 180.000 woningen in de Zuidelijke 

Randstad). In opdracht van provincie Zuid-Holland en MRDH (project is 

onderhanden).  

▪ Maatschappelijke businesscase Utrecht Zuidwest. In opdracht van de 

gemeente Utrecht.  

▪ Maatschappelijke businesscase Westflank Amsterdam. In opdracht van de 

gemeente Amsterdam. 

▪ Maatschappelijke businesscase Rotterdam Oostflank. In opdracht van de 

gemeente Rotterdam (project onderhanden). 

▪ Quick-scan MKBA Binckhorst. In opdracht van de gemeente Den Haag. 

▪ MKEA en Multi-criteria-analyse ‘Ruimte voor de Stad’ – Koers 2025. In 

opdracht van de gemeente Amsterdam. 

▪ Ruimtelijk-economische visie Amstel Business Park Zuid. In opdracht van de 

gemeente Ouder-Amstel. 



 

12 
 

ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES 

Eric Vink, senior adviseur 

 

“De crux bij participatie is mensen die door plannen geraakt 

worden serieus te nemen. Het gaat hen meestal niet om hun 

gelijk, maar om dat ze zich gehoord weten.’ 

 

Kerncompetenties 

◼ Ervaren procesbegeleider 

◼ Goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen 

◼ Luistervaardig en analytisch sterk 

◼ Bindend en compromisgericht 

 

Relevante activiteiten 

◼ Strategische advisering en begeleiding publieks- en stakeholderparticipatie 

◼ Ontwikkelen en begeleiden van communicatie- en implementatieplannen over 

gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement 

◼ Ontwikkeling en strategische advisering marketingcampagnes, onder meer over 

gebiedsontwikkeling, OV en duurzaamheid 

◼ Advisering over inzet en realisatie van (nieuwe) media en interactieve 

communicatieproducten (social media, internet games en websites) 

◼ Ontwikkelen en begeleiden van werkvormen voor interactieve beleidstrajecten (o.a. 

symposia, workshops, themasessies, trainingen) 

◼ Communicatieonderzoek en procesevaluaties 

 

Relevante projectervaring 

◼ Participatiebegeleiding bewonersbetrokkenheid bij inpassing woningbouw en aanleg 

Rotterdamsebaan op voormalig buitengoed, Projectorganisatie Rotterdamsebaan/ 

gemeente Den Haag 

◼ Procesbegeleiding participatie bij visieontwikkeling bij keuze aanleg extra 

oeververbinding of aanpassing bestaande Vlietbruggen historisch centrumgebied, 

gemeente Leidschendam-Voorburg 

◼ Onafhankelijk voorzitterschap Adviesgroep Tramontsluiting Norfolkterrein, gemeente 

Den Haag 

◼ Opzet en aansturing bestuurlijke debatbijeenkomst en organisatie OV-symposium 

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, in opdracht van de Stadsregio Rotterdam en 

Stadsgewest Haaglanden 

◼ Strategische advisering en procesbegeleiding bij het in interactie met de samenleving 

opstellen van de Nota Duurzame Mobiliteit, gemeente Pijnacker-Nootdorp 
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ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES 

Bijlage II. Uitgangspunten offerte 

 

1. Deze offerte is geldig tot zes weken na dagtekening.  

2. Dit projectvoorstel is een samenhangend geheel van onderzoek- en 

adviesstappen. Voor onderdelen van de offerte in separate vorm kunnen 

andere tarieven gelden. 

3. Mocht tijdens het onderzoek blijken dat extra inspanningen meerwaarde 

opleveren, dan leggen we dit aan de opdrachtgever voor. Mocht dit leiden 

tot meerwerk voor Decisio en Awareness, dan zullen we dat in overleg met 

de opdrachtgever los van deze offerte in rekening brengen. 

4. Decisio levert na goedkeuring van het eindrapport standaard een digitale 

pdf-versie. Voor drukwerk of afwijkende formaten geldt een meerprijs. 

5. Het in deze offerte voorgestelde team voert het project uit. Mocht het nodig 

zijn verschuivingen in de personele inzet aan te brengen, treden we in 

overleg met de opdrachtgever. Een verandering in inzet van personen heeft 

geen budgetconsequenties, tenzij dat het gevolg is van een scopewijziging.  

6. Decisio en Awareness hechten grote waarde aan de vertrouwelijke relatie 

met de opdrachtgever en andere betrokkenen in het onderzoek. Gegevens 

die in vertrouwen worden verstrekt, worden dan ook als zodanig behandeld 

en nooit zonder toestemming van betrokkenen openbaar gemaakt.  

7. Deze offerte is alleen bedoeld voor de offerteaanvrager en haar partners in 

dit offertetraject. De in dit projectvoorstel opgenomen door onszelf 

ontwikkelde ideeën over aanpak en inhoud zijn intellectueel eigendom van 

Decisio en Awareness. 

8. Decisio is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de 

opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door 

Decisio van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij 

het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag 

worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door 

de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat 

Decisio voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft 

ontvangen. 
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