
Inzicht hoe omwonenden en stakeholders 
het bouwproject ervaren

jouw EIGEN Omgevingsmeter



Eenvoudig, 
persoonlijk en 
aantoonbaar
We weten het allemaal: Om een project 
succesvol af te ronden zonder vertraging, 
imagoschade en meerkosten, is een goede 
relatie met de omgeving van groot belang.

Zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers 
geven dan ook steeds maar aandacht 
aan het omgevingsmanagement tijdens 
voorbereiding en uitvoering van een project.

Iedereen kan beweren dat zij een “goede” 
relatie met de omgeving onderhoudt.  
Vaak wordt verwezen naar projecten uit het 
verleden of ingezette communicatiemiddelen. 
Maar hoe maak je dit SMART? En hoe 
controleer je als opdrachtgever of de 
omgeving daadwerkelijk tevreden is en 
de opdrachtnemer zijn beloftes nakomt? 
Maak het inzichtelijk met behulp van de 
Omgevingsmeter™.



Een projectspecifieke enquête
Onze Omgevingsmeter is een handige tool waarmee op een gemakkelijke wijze de mening van de 
omgeving over bepaalde onderwerpen wordt gevraagd. Wij maken voor jou een projectspecifieke 
website (ook te integreren in je omgevingsapp, met daarop een compacte vragenlijst die aansluit 
bij jouw wensen.

Vervolgens brengen wij dit bij de omgeving onder de aandacht om zoveel mogelijk reacties te 
ontvangen. Bewoners vullen deze enquête in binnen enkele minuten op hun eigen computer of 
smartphone. U ontvangt de resultaten in een overzichtelijk rapport, waar de uitkomsten van de 
vragen en overige bevindingen in harde cijfers en handige grafieken worden weergegeven.



De enquête

De Omgevingsmeter is een projectspecifieke website met stijl passend  
bij jouw organisatie of specifiek gericht op een project.

Compacte vragenlijst. De enquête bestaat uit vragen die voor jouw project 
belangrijk zijn. We hebben een lijst met standaardvragen (geordend in categorieën 
Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie) waaruit we gemakkelijk 
met jou een relevante selectie maken (7 tot 10 vragen). UIteraard zijn extra 
projectspecifieke vragen altijd mogelijk.



Uitnodiging EnquêteLOGO

Eenvoudig in te vullen. Omwonenden en stakeholders 
vullen de enquête in vanaf hun eigen computer of smartphone. 
Met herkenbare smileys hebben zij in enkele minuten de enquête 
afgerond – ook hebben zij de mogelijkheid een toelichting te geven 
op de vragen.

Duidelijke uitnodiging. 
Bewoners en stakeholders 
ontvangen een uitnodiging om 
de Omgevingsmeter in te vullen 
via een brief of bericht in de 
Omgevingsapp. Met een link of 
QR code komen zij op de website.



De resultaten
Wij stellen een overzichtelijke rapportage op van de resultaten. We maken het rapport simpel en 
representatief: je kunt deze eventueel direct doorzetten naar de opdrachtgever. We bepalen samen of we 
de rapportage alleen online of ook offline met jouw projectteam delen. In de rapportage vind je in ieder 
geval het volgende: 

• Harde cijfers. Een gemiddeld cijfer op een schaal van 1 – 5; per vraag, per categorie (bijv. 
communicatie) en een totaalcijfer.

• Handige grafieken en visualisaties. Denk bijvoorbeeld aan een trendverloop waarop je 
ziet hoe je score is verandert ten opzichte van eerdere meetmomenten. 

• Heldere toelichting. Wij verzamelen en bundelen de toelichting die bewoners geven tot 
eenvoudige en heldere goede- en verbeterpunten. 
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Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijst, antwoorden de respondenten door middel van 
smileys. Wanneer het gewenst is om de resultaten te vertalen naar gegeven cijfers (1 t/m 10), kunnen deze 
als volgt vertaald worden:  :2  :4  :6  :8  :10



Wat kun jij met deze resultaten doen?
• VPI’s. Doordat je nu beschikt over harde cijfers, kan 

je in aanbestedingen SMART aantonen hoe succesvol 
jouw omgevingsmanagement is en daarmee de 
concurrentie achter je laten.

• Verbeteren. Door tijdens het bouwproject de 

ervaring van de omgeving te meten, kan je treffende 
maatregelen treffen om klachten, procedures en 
imagoschade te voorkomen.

• Verifiëren. Je kan aantonen dat beloofde EMVI-

beloftes daadwerkelijk gehaald worden.



Wij stellen de stakeholders op de 
hoogte. Met brieven of via de Omgevingsapp 
nodigen wij jouw projectomgeving uit om de 
Omgevingsmeter in te vullen.

Onze dienstverlening
Wij begrijpen dat u geen uren kwijt wilt zijn aan het opzetten en laten invullen van een enquête. 
Daarom zorgen wij ervoor dat u geen omkijken heeft naar het proces; wij regelen alles. 

Wij leveren kant-en-klare resultaten. 
Je ontvangt van ons een overzichtelijke rapportage van 
de resultaten. Maar ook bieden wij een bedrijfsbrede 
analyse aan in ons Goud pakket, met aanbevelingen 
van onze ervaren omgevingsmanagers. Zo blijf je jouw 
dienstverlening verbeteren. 

Wij promoten de 
Omgevingsmeter. In ons 
Zilver pakket bieden wij de garantie 
dat voldoende stakeholders de 
Omgevingsmeter invullen en de resultaten 
representatief zijn voor de wijk. Dit doen 
wij bijvoorbeeld met een wijkbezoek, waar 
wij met tablet en/of geprinte formulieren 
langs de deuren gaan.



Zilver 
• Brons pakket, plus:
• Garantie dat de steekproef (of meerdere steekproeven) representatief is, volgens een 

overeengekomen minimale omvang en spreiding.
• Hoe bereiken wij dit? In overleg met jou, denk aan:

 ◦ Inzet diverse communicatiemiddelen (posters, social media, lokaal nieuws, Omgevingsapp)
 ◦ Nabellen stakeholders
 ◦ Met tablet en/of geprinte formulieren gaan wij langs de woningen om reacties op te halen.

Omdat er veel verschillende behoeften en redenen zijn om de Omgevingsmeter in te zetten, 
bieden wij verschillende pakketten aan.

Brons 
• Startgesprek om projectspecifieke vragen op te stellen.
• Software-pakket:

 ◦ Projectspecifieke link naar eenvoudige website (www.omgevingsmeter.nl/project)
 ◦ Een projectspecifiek opgemaakte vragenlijst met kleuren en logo’s naar wens
 ◦ Een QR-code die de bewoners direct naar de website brengt
 ◦ Een conceptbrief voor de omgeving om de Omgevingsmeter te promoten
 ◦ Eén eindrapport met duidelijke cijfers en uitkomsten (eventueel extra rapporten 

(tussenmetingen) op aanvraag 
 ◦ Indien gewenst: implementatie Omgevingsmeter in (onze) Omgevingsapp

Je mag één jaar gebruik maken van de software.

Goud
• Zilver pakket, plus:
• Wij zetten de Omgevingsmeter in bij meerdere projecten
• Een organisatiebrede analyse, inclusief aanbevelingen van onze ervaren omgevingsmanagers



Dan doorlopen we de volgende stappen:

Gekozen om de Omgevingsmeter 
in te zetten op jouw project?

Wij bepalen met elkaar welke vragen in de Omgevingsmeter komen; 

Wij bouwen de Omgevingsmeter website in de gewenste (huis)stijl;

Wij leggen het conceptontwerp ter beoordeling aan u voor;

Wij optimaliseren het ontwerp en de inhoud van de Omgevingsmeter;

Wij zetten de Omgevingsmeter online;

Wij promoten de Omgevingsmeter en beheren de resultaten;

U ontvangt na de afgesproken periode een overzichtelijke rapportage.
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Kosten

Goud pakket
Kosten in samenspraak

Brons pakket 
€1250,- ex BTW

€500,- per extra rapportage (tussenmeting) 

Zilver pakket
€1250,- ex BTW

+ kosten op regie: €67,50 per uur



  

Naast de Omgevingsmeter ontwikkelen wij ook andere digitale tools. Onze andere tools zijn erop 
gericht om de communicatie tijdens bouw- en infraprojecten net wat gemakkelijker, inzichtelijker 
en omgevingsvriendelijker te maken.

Tools

Laagdrempelig, direct en digitaal
Alleen maar communiceren via brieven en telefoontjes naar de 
omgeving in je projectgebied? Dat is allang verleden tijd! In dit 
smartphone tijdperk biedt onze Omgevingsapp de mogelijkheid 
om op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier te 
communiceren met de projectomgeving. 

www.omgevingsapp.com

Veilig, toegankelijk en volledig
Veiligheid op de bouwplaats is topprioriteit. Werkgevers zijn continu op zoek 
om de werkomgeving van medewerkers veiliger te maken. De Veiligheidsapp 
is dé smartphone app die hierin faciliteert. Medewerkers doen gemakkelijk 
ter plekke melding van onveilige situaties, volgen Toolboxen, vullen via de app 
inspectieformulieren in en voeren LMRA’s uit. Alle informatie die met veiligheid 
te maken heeft, is vindbaar op één plek. Naast dat de Veiligheidsapp het 
veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers vergroot, biedt de Veiligheidsapp 
ook het inzicht om te blijven verbeteren op het gebied van veiligheid.

www.deveiligheidsapp.nl



Persoonlijk, maatwerk en makkelijk
Hoewel digitale communicatiemiddelen tegenwoordig erg populair 
zijn, waarderen veel mensen het nog steeds om iemand in de ogen 
aan te kunnen kijken bij het bespreken van zaken, die voor hen 
belangrijk zijn. Maar vind hier maar eens een passend moment voor! 
Met onze Gespreksplanner kunnen stakeholders gemakkelijk en 
snel een gesprek inplannen met de omgevingsmanager. Hierdoor 
hebben zij het persoonlijke contact, dat zo belangrijk voor hen is, op 
een moment dat hen het beste uitkomt.

Overzicht, transparantie en digitaal 
Een bouwproject in je nabije omgeving of misschien zelfs voor je deur 
levert vragen op. Het is dan ook niet voor niks dat een projectteam 
veel meldingen ontvangt van stakeholders rondom het projectgebied. 
Ons OM Portaal is een online platform dat helpt bij het transparant 
registreren van alle binnen gekomen meldingen. Overzicht 
gegarandeerd.

www.omportaal.nl

www.gespreksplanner.com



  Contact

Benieuwd geworden naar wat de Omgevingsmeter kan betekenen 
voor jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Sietse Willers
sietse@itc-groep.nl

06 – 3439 7681

Alexandra Braas  
alexandra@itc-groep.nl

06 – 4795 2750

info@omgevingsmeter.com

www.omgevingsmeter.com



  ITC Groep
ITC Groep ontwikkelt niet alleen digitiale communicatietools zoals de Omgevingsmeter.  
Wij schrijven daarnaast winnende EMVI-plannen, maken visualisaties, en helpen tijdens de 
uitvoering om het beste projectresultaat neer te zetten. Daarnaast prikkelen we onze mensen om 
zichzelf te blijven ontwikkelen. Daar worden zij niet alleen beter van, maar onze klanten ook.

Benieuwd? 
Check dan onze website! 
www.itc-groep.nl



ITC-groep . Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden . www.itc-groep.nl . (+31) 85 021 29 94


