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Projecten spelen zich niet af op een eiland maar in een dynamische omgeving.
Omgevingsmanagement helpt u als opdrachtgever, om strategisch om te gaan met
deze belangen en om knelpunten op te heffen teneinde het project te kunnen starten.
Door omgevingsmanagement toe te passen creëert u draagvlak voor de werkzaamheden
en trots op eindresultaat bij omwonenden en andere belanghebbenden.

Daarom omgevingsmanagement
Het succes van een project wordt steeds vaker gedefinieerd als de mate waarin de eindgebruiker en belanghebbenden
tevreden zijn met het projectresultaat. Dankzij goede voorbereiding en organisatie van de omgevingsrisico’s
kan hinder, vertraging, (imago)schade en klachten tijdens de realisatie worden voorkomen. Daarnaast resulteert
omgevingsmanagement in harde voorwaarden op om een project soepel te kunnen uitvoeren.

Beproefde methode
Buining & Partners hanteert een aanpak die erop gericht is om gezamenlijk tot een breed gedragen proces te komen.
Samen met onze opdrachtgevers brengen wij snel en effectief de stakeholders en hun belangen in kaart. Op basis van
deze analyse, de vastgestelde scope en planning stellen wij een Omgevingsmanagementplan op met daarin ten minste:
Communicatiestrategie, met aandacht voor de omgeving van het project;
Pakket van maatregelen om bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens uitvoering te waarborgen;
Gedragen aanpak voor het verkrijgen van benodigde vergunningen en toestemmingen.
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Wat levert omgevingsmanagement u op
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Inzicht in de stakeholders en hun belangen
Minimalisering van hinder voor omwonenden
Grotere kans op acceptatie van resterende hinder
Verkrijgen van vergunningen en toestemmingen
Positieve publiciteit
Kortere doorlooptijd project

Meerwaarde Buining & Partners

•

Buining & Partners stelt de mensen in het project centraal. We creëren een open en transparante
gespreksomgeving tussen het project en haar omgeving . Veel risico’s worden hiermee gereduceerd.
Onze gestructureerde werkwijze zorgt voor een heldere prioriteitstelling, en volledig overzicht in een
complexe beginsituatie.
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Meer informatie
Wilt u meer weten of een afspraak maken? Wij adviseren u graag en vrijblijvend.
Contactpersoon: Geert Neefs – 015 212 39 39 – gne@buiningpartners.nl – www.buiningpartners.nl

