
Duivels	  dilemma	  of	  ontwikkelingsvraagstuk	  

Geocommunica*e	  



Duivels	  dilemma 	  Ontwikkelingsvraagstuk	  

  Het	  betre6	  technisch	  complexe	  
informa;e	  

  De	  ontvanger	  is	  pas	  geïnteresseerd	  
als	  het	  hem	  persoonlijk	  raakt	  

  Er	  is	  een	  grote	  kans	  dat	  ‘het’	  niet	  
gebeurt	  (geen	  slapende	  honden	  
wakker	  maken)	  

  Het	  kost	  geld,	  ;jd	  en	  inspanning	  

  Het	  vraagt	  kennis	  en	  vaardigheden	  
die	  niet	  in	  ieder	  projecDeam	  
vanzelfsprekend	  aanwezig	  zijn	  

  Een	  zeer	  groot	  deel	  van	  de	  
faalkosten	  in	  de	  bouw	  is	  van	  
geo-‐technische	  aard	  

  Slecht	  communiceren	  over	  
geotechniek	  bouwt	  enorme	  
weerstand	  en	  wantrouwen	  op	  	  

  Dit	  vakgebied	  loopt	  achter	  bij	  
anderen	  -‐	  een	  inhaalslag	  is	  
gewenst	  







Product	  1:	  resultaten	  evalua*e	  van	  Marrewijk/Pol	  et	  al.	  

  Inzichten:	  meer	  begrip	  voor	  elkaars	  standpunten,	  risico’s,	  belang	  van	  
risicocommunica;e,	  dilemma’s	  van	  geotechnici	  (85%)	  

  Grootste	  deel	  zou	  bij	  een	  nieuw	  project	  opnieuw	  geoimpuls-‐aanpak	  
volgen	  (85%)	  

  Mijn	  visie	  over	  het	  naar	  buiten	  brengen	  van	  geotechnische	  risico’s	  is	  
door	  de	  aanpak	  verandert	  (67%)	  

  Geotechnisch	  stoplicht	  zeer	  waardevol	  (vooral	  de	  groene!)	  

  Zeer	  tevreden	  over	  de	  formule	  



Geotechnisch	  stoplicht	  met	  gedeeld	  perspec*ef:	  betekenis	  risico	  
Hoe	  ver	  willen	  we	  gaan	  en	  hoe	  zorgen	  we	  dat	  communica;e	  en	  
omgevingsmanagement	  ;jdig	  de	  juiste	  informa;e	  hebben	  om	  te	  
kunnen	  handelen?	  

Rood: 	  Groot	  gevolg,	  kleine	  kans	  

Oranje: 	  Rela;ef	  grote	  kans,	  rela;ef	  klein	  gevolg	  

Groen: 	  Alles	  gaat	  goed:hoe	  etaleren	  we	  dan	  de	  schoonheid	  	  
	  van	  techniek	  en	  de	  magie	  van	  de	  ondergrond?	  

Geotechnisch	  stoplicht	  





Doelstelling:	  

  Communica;e	  over	  risico’s	  en	  hinder	  ;jdens	  bouwprojecten	  wordt	  
sensi;ef,	  transparant	  en	  maatwerk	  

  Communica;e-‐afdelingen	  kunnen	  zich	  meer	  focussen	  

  Rela;e	  tussen	  communica;e	  en	  techniek	  staat	  meer	  centraal	  

Product	  2:	  Omgevingsmonitor	  



Vragen	  die	  nooit	  zo	  duidelijk	  gesteld	  zijn:	  

  Ik	  denk	  dat	  ik	  last	  krijg	  van	  verzakkingen	  door	  de	  bouwac;viteiten	  

  Ik	  denk	  dat	  ik	  last	  krijg	  van	  scheuren	  door	  verzakkingen	  

  Ik	  denk	  dat	  het	  project	  stelselma;g	  de	  problemen	  kleiner	  maakt	  
dan	  ze	  zijn	  

  	  Enz....	  

Product	  2:	  Omgevingsmonitor	  



Risicobeleving:	  

Product	  2:	  Omgevingsmonitor	  
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Risico's	  zijn	  een	  serieus	  probleem	  
in	  dit	  project	  

Denkt	  u	  wel	  eens	  na	  wat	  er	  mis	  
kan	  gaan	  bij	  dit	  project?	  



Risicobeleving:	  

Product	  2:	  Omgevingsmonitor	  

Specifieke	  vraag	  over	  
scheuren	  door	  trillingen	  en	  
verzakkingen:	  

Links	  verwacht	  ongeveer	  50%	  
dat	  dit	  gebeurt,	  rechts	  
nauwelijks	  
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Bouwfasering	  en	  risicocommunica*e	  

Logisch	  maar	  las;g:	  want	  hoe	  communiceren	  techneuten?	  



Stripverhaal	  als	  middel	  voor	  risicocommunica*e	  

Ervaring:	  in	  RoDerdam	  en	  Del6	  blijkt	  het	  goed	  te	  werken	  



Stripverhaal	  als	  middel	  voor	  risicocommunica*e	  

Ervaring:	  in	  RoDerdam	  en	  Del6	  blijkt	  het	  goed	  te	  werken	  

Maar	  is	  in	  deze	  vorm	  alleen	  
geschikt	  voor	  communica*e	  met	  
professionals	  en	  in	  1-‐op-‐1-‐contact	  







Combineren	  

Vertrouwen	  hoog	  en	  
risicopercep*e	  hoog:	  

  Communica;ebehoe6e:	  
bekendheid	  is	  hoog,	  20%	  wil	  
meer	  weten	  

  Hinderbeleving/begrip	  
daarvoor:	  hoog/midden	  

Combina;e	  bouwfaseringskaarten	  met	  omgevingsonderzoek,	  ook	  te	  koppelen	  aan	  
fysieke	  monitoringsgegevens	  





www.geoimpuls.org	  

Of	  bel	  Karin	  de	  Haas	  
06	  54	  29	  19	  40	  

Meer	  weten?	  


