
De masterclass wordt begeleid door COB-

coördinator Jantien van den Berg, Bert van 

Eekelen (mede-auteur van ‘Zeven sleutels’) en 

Aneta Krikke (werkgroeplid).

U kunt deelnemen op twee locaties:

Woensdag 5 maart 2014 in Rotterdam
In samenwerking met de gemeente Rotterdam.

Dinsdag 18 maart 2014 in Amsterdam
In samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Deelnamekosten:

350 euro voor participanten van het COB

700 euro voor niet-participanten

Kijk voor meer informatie en aanmelding op 

www.cob.nl/academy

Masterclass 
Zorgvuldig afwegen Masterclass 

Zorgvuldig afwegen

          1. Uitgangspunt
Gemeenschappelijke belangen bestaan niet

Belangen zijn particulier
Eigen arena, eigen belang, eigen afweging
Het project is niet geisoleerd
Gezamelijk proces met afspraken

          6. Aanbeveling
Onderscheid ambities en
besluitbare oplossingen

Ambities mogen ver reiken
Balans tussen willen, moeten en kunnen
Eindbeelden en concrete stappen
Ontwikkelperspectieven

          7. Aanbeveling
Synchroniseer het
besluitvormingsproces

Regel eerst het proces
Maak een gedegen start
Bijsturen bij voortschrijdend inzicht
Commerciële belangen

          5. Basismethode
Ontwerpend onderzoeken - Onderzoekend ontwerpen

Niemand krijgt (als enige) zijn zin
Geef elkaar de ruimte
Value Engineering
Multidisciplinair team

          2. Principe
Waarde 
vóór voorwaarde

Waarden en kosten niet mengen
Kwalitatieve waarde is belangrijk
Kiezen op basis van voordelen
Aandacht voor bodem en omgeving

          3. Principe
Beeldvorming 
vóór oordeel

Tot inzicht komen in drie stappen
Brede scope; blijf bij doelstellingen
Beelden afstemmen
Waarden in context

          4. Principe
Afwijzen
vóór kiezen

Echt alle alternatieven in beeld
Eerste selectie is globaal
Zorgvuldig wegschrijven
De rug recht houden

Waardevolle afweging

Ruimtelijke opgave



Eind oktober 2013 verscheen de COB-publicatie 

Zeven sleutels voor een waardevolle afweging, 

waarin handvatten worden gegeven voor het 

afwegen van boven- en ondergrondse oplossingen 

voor ruimtelijke opgaven. In de masterclasses 

worden deze handvatten verder toegelicht met 

praktische voorbeelden.

In de ochtend krijgt u een toelichting op de zeven 

sleutels. Enerzijds gaan we in op de theorie, maar 

we stappen al snel over naar de praktijk. Hierbij is de 

inbreng van uw eigen projecten en ervaringen van 

belang. We bekijken voor elke sleutel hoe hij kan 

helpen bij uw praktische opgaven.

‘s Middags werkt u in kleine subgroepen aan een 

concrete casus. Stap voor stap maakt u mee wat 

de zeven sleutels voor u en het project kunnen 

betekenen. Daarna analyseren we gezamenlijk de 

resultaten en bespreken we de do’s en don’ts. Aan 

het einde van de masterclass heeft u meer inzicht 

in de zeven sleutels en kunt u de zeven sleutels 

toepassen op uw eigen projecten. 

PROGRAMMA

Ochtend

Middag

Masterclass 
Zorgvuldig afwegen 8.30 uur

9.00 uur

9.45 uur

10.30 uur

11.00 uur

12.30 uur

13.30 uur

14.45 uur

15.00 uur

16.00 uur

17.00 uur

Inloop

Start masterclass: kennismaking en verkenning projecten en 

ervaringen van deelnemers

Verkenning zeven sleutels in vogelvlucht

Pauze

Verdieping zeven sleutels vanuit de praktijk: wat is het onderlig-

gend mechanisme bij afweging en besluitvorming?

Lunch

Aan de slag met de praktijk: behandeling praktijkcases in sub-

groepen. In welke fi lm zit je? Waarom je meer dan gebruikelijk van 

stakeholders moet weten.

Pauze

Aan de slag met de praktijk: behandeling praktijkcases in subgroep-

en. Hoe richt je een proces tot besluitvorming in? Welke instru-

mentarium zet je in en waarom? Oefenen met de zeven sleutels.

Refl ectie: delen resultaten, do’s en dont’s. Waar kunnen de zeven 

sleutels worden toegepast? Op welke aspecten is het nuttig ze verd-

er uit te breiden of te verdiepen?

Borrel


