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VERBIND DE OMGEVING,
ZET EEN OMGEVINGSAPP IN
Bij steeds meer projecten wordt er een app ingezet voor de 
omgevingscommunicatie. Dit heeft als voordeel dat je snel en 
makkelijk communiceert met de projectomgeving. Door slim 
gebruik te maken van notificaties kan je de juiste mensen op 
het juiste moment informeren. Daarnaast kunnen de gebruikers 
van de app op een laagdrempelige manier contact opnemen 
met de omgevingsmanager. Bij sommige apps kan je informatie 
ophalen uit de omgeving, bijvoorbeeld over de tevredenheid. 
In deze whitepaper geven wij 10 tips voor berichten op een 
omgevingsapp.
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1Door op vaste momenten een bericht te plaatsen weet iedereen 
wanneer ze nieuwe informatie kunnen verwachten. Daarnaast 
maakt een vast ritme het makkelijker om het gebruik van de app 
te implementeren in je werkprocessen. Bovendien voorkom je dat 
je alleen op momenten communiceert dat er iets mis gaat.    

BRENG RITME AAN 
IN JE UPDATES

BEDENK VASTE
RUBRIEKEN 

Door rubrieken te gebruiken maak je het jezelf makkelijk. 
Plaats bijvoorbeeld elke maandag wat er de komende week 

gaat gebeuren en blik elke vrijdag terug op de afgelopen 
week. Zo worden je updates herkenbaar en weet iedereen wat 

ze kunnen verwachten. 
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3Bij veel apps is het mogelijk om berichten vooruit te plannen. 
Hiermee bespaar je tijd en is het makkelijker om je updates op 
vaste momenten te versturen, ook als er plotseling iets tussendoor 
komt. 

WERK
VOORUIT

4Gebruik vooral lekker veel afbeeldingen in de app. Daardoor is de 
voortgang visueel te volgen en dat maakt het toegankelijker en 
leuker voor de omgeving dan wanneer er vooral lappen tekst in de 
app staan. Meestal vinden mensen het razend interessant wat er 
allemaal achter de bouwhekken gebeurt. 

GEEF EEN KIJKJE ACHTER
DE BOUWHEKDOEKEN

KIJKJE ACHTER 
DE BOUWHEKKEN



5Omwonenden kunnen vaak vanuit een zolderraam of balkon 
schitterende foto’s maken van het project. Roep iedereen dan ook 
vooral op om foto’s in te sturen en plaats deze in de app. Of nog 
leuker: organiseer een fotowedstrijd en laat mensen via de app 
stemmen wat de mooiste foto is. 

STIMULEER INTERACTIE 
MET DE OMGEVING

6Elke sector heeft zijn eigen taalgebruik en dat geldt al helemaal 
voor de bouw. Woorden die voor jou en je collega’s gesneden 
koek zijn, zijn voor anderen misschien abracadabra. Bedenk je 
bij elke update of je oma van 85 of je neefje van 12 jaar het ook 
begrijpt.

GEBRUIK JIP- 
EN-JANNEKETAAL

BEWONERS
FOTO



Als er iets mis gaat, bijv. een kabelbreuk of hardnekkig 
leverings- probleem, deel het dan eerlijk en wacht daar 
niet te lang mee. Zo laat je zien dat je de omgeving serieus 
neemt en werkt aan een oplossing. Problemen en overlast 
zijn makkelijker te accepteren als je er eerlijk over bent. Het 
verzwijgen van problemen wekt juist extra irritatie op. 

EERLIJKHEID
LOONT 

ZET ONDERNEMERS 
IN HET ZONNETJE 

Als de weg is opengebroken of als er even minder 
parkeerplaatsen zijn dan kost dat al snel omzet voor lokale 
ondernemers. Via de app kan je ondernemers onder de 
aandacht brengen. Zo sta je als omgevingsmanager niet 
tegenover de ondernemers, maar werk je samen aan de 
leefbaarheid in de projectomgeving. En ze zitten vaak 
boordevol goede ideeën. 
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KLEIN GEBAAR
VOOR ONDERNEMERS



9Mensen communiceren het liefst met mensen. Plaats daarom 
vooral veel foto’s van mensen. Niet alleen van jezelf als 
omgevingsmanager, maar ook van je collega’s op de bouwplaats. 
Stel bijvoorbeeld elke week een andere collega voor. Hiermee 
creëer je meer sympathie.  

LAAT ZIEN
WIE JE BENT

10Een belangrijk voordeel van een app is dat de communicatie 
tweezijdig is, in plaats van eenzijdig. Dat is niet alleen wennen voor 
bouwteams, maar ook voor de omgeving. Door vragen te stellen 
en polls te plaatsen lok je interactie uit en betrek je mensen bij het 
project. 

STEL
VRAGEN

BOUWTEAM
iN THE picTURE



10
In deze eendaagse training van 
omgevingsmanager rieke van wijngaarden van 
de omgevingsverbinder leren wij jou hoe je op 
een praktische manier omgevingsmanagement 
uitoefent vanuit je rol als uitvoerder, 
projectleider, directievoerder of toezichthouder.

Deze praktijktraining is gemaakt voor jou als 
je uitvoerder, projectleider, directievoerder 
of toezichthouder bent of als je als 
omgevingsmanager hier mee aan de slag wilt 
gaan en het communiceren met de omgeving 
onderdeel is van je taak. Wil je weten hoe je 
een bewonersbrief opstelt of omgaat met 
‘lastige’ bewoners? Hoe je een omgevingsapp 
kunt inzetten of hoe je een inhoudelijk 
kloppende stakeholdersanalyse neerzet en hier 
vervolgens afspraken over maakt? Dan zit je bij 
deze cursus op je plaats.

BEKIJK PROGRAMMA EN DATA

CURSUS
OMGEVINGSMANAGEMENT 
TIJDENS DE UITVOERING



BONUSTIPS: HOE KRIJG JE
VOLGERS OP DE APP? 
Het inzetten van een app heeft natuurlijk alleen zin als mensen de app 
downloaden en het project volgen. Als omgevingsmanager moet je denken 
als een marketeer om de omgeving te overtuigen om de app te downloaden, 
zelfs als de app gratis is.    

Benoem de app meermaals. Alleen een vermelding in 
de bewonersbrief is niet voldoende. Overal waar mensen 
projectinformatie op zoeken of tegenkomen moet de app worden 
benoemd. Denk aan:  bewonersbrieven, posters, bouwhekdoeken, 
social media, lokale pers en gemeentewebsite

DE KRACHT VAN
HERHALING

Laat weten dat mensen de meest actuele planning en informatie 
in de app kunnen vinden, dat ze een melding krijgen als er een 
omleiding start of als ze hun auto ergens anders moeten parkeren. 
Laat ook weten dat het een snelle manier is om contact op te 
nemen met de projectorganisatie om vragen te stellen of zaken af 
te stemmen.  

BENADRUK WAT ZE AAN DE
APP HEBBEN

Maak het de omgeving zo makkelijk mogelijk om de app te 
downloaden. Bijvoorbeeld met QR-codes die door de hele buurt 
hangen of door ze te helpen tijdens informatiebijeenkomsten. Vaak 
beschikt de organisatie achter de apps over promotiemateriaal en 
instructievideo’s die je kunt gebruiken. 

MAAK HET ZO
MAKKELIJK MOGELIJK
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