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Wat is het? 

Projectradar is een 

Communicatietool 

waarmee een overheid/overheden en 
betrokkenen een gezamenlijke continue 

informatievoorziening richting 

een (project)omgeving realiseren. 



Wanneer is het relevant? 

• Samenwerkingsproject 
• Diverse 

partners/eigenaren/stakehold
ers/belangen 

• Een omgeving die regelmatig 
ge-update wil worden. 

 



Overheid zegt 

“We moeten op de een of andere 
manier naast de officiële kanalen 
over de voortgang van projecten 
kunnen communiceren, op een 
manier die vertrouwen schept in 
de intentie open te zijn. Hoe kan 
dit?” 

 



De voorkant 
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De achterkant 



USP’s 

 U houdt uw projectomgeving doorlopend met 
vaste regelmaat op de hoogte van de 

projectvoortgang. 

 U betrekt uw projectpartners efficiënt bij alle 
projectcommunicatie. 

 Projectradar ontzorgt. Het project beschikt 
over een externe projectmoderator die het 

proces van A tot Z begeleidt. 



Elementen 

website + moderator 
Verbinding - korte lijnen (off- en 

online) 
afspraken m.b.t. gezamenlijkheid 

+ 
•Een repeterende vaste procedure die 

de regelmaat van de 
informatievoorziening waarborgt. 



Startfase 

Realisatie van: 
 

 medium (website) 

 korte lijnen (off- en online) 

 afspraken m.b.t. 
gezamenlijkheid 



De operationele fase 
Start: 
Scan (radar) 
 

Informatie 
overzicht 

Concept 
berichten 

Afstemming 
Controle door 
allen 

Plaatsing 

Updates 
naar volgers 



De procedure 
Start: 
Scan ‘radar’ 
(belronde) 

Deelnemende partijen 
melden de moderator 
actualiteit of voortgang 
van lopende zaken. 



De procedure 
Start: 
Scan (radar) 
 

Informatie 
overzicht 

 
De moderator heeft over- 
zicht van alle bewegingen 
in het netwerk. Feedback 
naar projectleider. 

 



De procedure 

Start: 
Scan (radar) 
 

Informatie 
overzicht 

Concept 
berichten 

 

Partijen stellen 
berichten op. Informatie 
komt altijd rechtstreeks 
van de bron. 
 



De procedure 
Start: 
Scan (radar) 
 

Informatie 
overzicht 

Concept 
berichten 

Afstemming controle 
door allen. 

 
Via een afgeschermd voorportaal en 
automatische notificaties ziet iedereen 
alle aangeboden berichten van allen. 
Ruimte voor correctie/bijstelling. 
 



De procedure 
Start: 
Scan (radar) 
 

Informatie 
overzicht 

Concept 
berichten 

Afstemming 
Controle door 
allen 

Plaatsing          



De procedure 
Start: 
Scan (radar) 
 

Informatie 
overzicht 

Concept 
berichten 

Afstemming 
Controle door 
allen 

Plaatsing 

Updates 
naar volgers 



Wat doet het? 

• Verbinden 

• Monitoren 

• Afstemmen 

• Informeren 
 



Tot wat leidt het? 

• Doorlopende communicatie 

• Betrokken projectpartners 

• Geïnformeerde omgeving 

• Zelf informeren: ‘in control’ 
 



Toepassing tot nu 

• Bedrijfsverplaatsing 

• Milieuproblematiek 
industrieterrein 

• Herinrichting uiterwaard 

• Complexe bodemsanering 
 



Toepassing? Suggesties? 

• … 

• … 

• … 

 
 



Dank voor uw aandacht 


