Dagopzet Wikken Werksessie
Een Wikkenwerksessie duurt ongeveer 4,5 uur (exclusief het locatiebezoek). Hieronder vindt
u een dagopzet die u als kapstok kan gebruiken.
Kennismaking en korte introductie Wikken en Wegen (9.00 - 9.40)



Wie zit vanuit welke expertise/rol aan tafel?
Waarom Wikken en Wegen?

Probleeminventarisatie (Stap 1) (9.50 - 10.40)


Presentatie van de huidige situatie, waarbij alle aspecten aan de orde komen, en naar
de huidige maar ook de toekomstige situatie wordt gekeken;
 Inventarisatie van problemen die betrokkenen ervaren.
Scherp krijgen van problemen (Stap 2) (10.40 - 11.30)




Identificeer gezamenlijk achterliggende problemen;
Bespreek of het probleem vanzelf kan oplossen;
Bespreek per probleem de aard en omvang;

Stap 1 en 2 kunnen ook samen worden genomen door alle disciplines / betrokkenen te
vragen een korte presentatie van max. 5 minuten te laten geven over deze punten. B.V. aan
de hand van een poster die kan worden opgehangen.
Vaststellen nulalternatief (Stap 3) (11.30 - 11.50)


Wat gebeurt er zonder het project of maatregelen?

Pauze (11.50 - 12.00)
Oplossingenzoektocht (Stap 4) (12.00 - 12.45)



Welke projectalternatieven of maatregelen zijn in beeld?
Zijn er nog andere oplossingen mogelijk?

Vaststellen effecten en invloedsgebied (Stap 5) (12.45 - 13.30)


Welke effecten treden er op, bij wie en wat is de impact ervan (landelijk / regionaal /
lokaal)?

Stap 4 en 5 kunnen heel goed in twee deelgroepen worden uitgevoerd, waarna een plenaire
terugkoppeling plaatsvindt en het totaal aan oplossingen / verwachte effecten wordt
besproken.
Vervolgafspraken (Stap 6)

Er worden afspraken gemaakt ter voorbereiding van de 'Wegensessie'. Welke oplossingen
worden meegenomen? Welke effecten worden in beeld gebracht? Welke effecten kunnen
worden gekwantificieerd en in geld uitgedrukt? Welke informatie is hiervoor beschikbaar of
moet eventueel worden verzameld? NB in dit stadium zijn indicaties van de omvang van
effecten vaak al voldoende! Mocht na het rekenen blijken dat twee alternatieven dicht bij
elkaar uitkomen, kan altijd nog worden besloten om meer detailinformatie te gebruiken.

Dagopzet Wegenwerksessie
De zes stappen van ‘Wegen’ kunt u – net als die van ‘Wikken’ - het beste in een sessie met
experts en/of betrokkenen doorlopen. Een Wegenwerksessie duurt ongeveer 4 uur.
Hieronder vindt u een dagopzet die u als kapstok kunt gebruiken.
Ontvangst en inleiding (9.00u – 9.15u)
Terugblik op de sessie ‘Wikken’ (9.15u - 9.45u)
De korte terugblik op ‘Wikken’ kan in de vorm van een korte plenaire presentatie met
kaartmateriaal invulling krijgen en bevat:




De aangescherpte probleemanalyse, zoals gezamenlijk geformuleerd;
De geformuleerde oplossingen;
En – indien van toepassing – de oplossingen die niet nader zijn uitgewerkt (omdat ze
op voorhand niet haalbaar of niet onderscheidend zijn);
 Het vastgestelde nulalternatief;
 De effecten die meegenomen zouden worden;
Toelichting verzamelde gegevens (9.45u – 10.15)
Rekentool en eerste uitkomsten (10.15u – 10.30u)


Presentatie van de gegevens die in de tussenperiode verzameld zijn. Bespreek deze
gegevens per effect. Maak daarbij ook duidelijk wat de kwaliteit en
betrouwbaarheid van de gegevens is;
 Laat zowel de effecten zien die kwantitatief in beeld zijn gebracht en vervolgens te
monetariseren zijn (zoals investeringskosten en reistijdverlies) als de effecten die
nog niet en/of kwalitatief in beeld zijn gebracht (zoals geluid en luchtkwaliteit,
sociale veiligheid, imago);
 De werking van de rekentool: wat kan de tool wel, en wat niet? Geef eventueel een
aantal voorbeelden van (fictieve) projecten en de manier waarop deze verwerkt
worden in de tool;
 Laat eventueel eerste uitkomsten zien. Reken daarvoor een van de alternatieven
door met de rekentool. Bespreek daarbij ook de effecten die kwalitatief in beeld
worden gebracht.
Pauze (10.30u-10.45u)

Aan de slag met rekenen (10.45u – 11.30u)
Ga als de groepsgrootte dit toelaat in twee groepen uiteen. Doorloop gezamenlijk de Excel
sheet die gebruikt wordt voor het rekenen:








Bespreek of de berekeningen van de effecten navolgbaar zijn en of deze een
aanscherping nodig hebben.
Vul de Excel sheet gezamenlijk in;
Kijk of er voor die effecten die (nog) niet kwantitatief in beeld zijn gebracht in
gezamenlijkheid een scherper beeld kan ontstaan (bijvoorbeeld door
alle aanwezigen te vragen de effecten kwalitatief te scoren);
Bespreek of er belangrijke effecten zijn die nog niet zijn meegenomen, maar die wel
van belang zijn om een afweging te kunnen maken;
Kijk of voor die aanvullende effecten gezamenlijk een inschatting kan worden
gemaakt, of gezamenlijk kan worden geformuleerd wat het belang ervan is;
Leg ook de resultaten van de discussie die geen plek kunnen krijgen in de Excel heet
vast, bijvoorbeeld op een flipover vel.

Met deze stap is er inzicht in:


De overzichtstabel met de belangrijkste maatschappelijke kosten en baten en de
conclusies die naar aanleiding daarvan te trekken zijn;
 De aandachtspunten die naar voren kwamen in de discussie naar aanleiding van de
uitkomsten en de daarbij behorende conclusies: zijn er aandachtspunten die geen
plek hebben in de rekenexercitie maar die wel meegenomen moeten worden in de
besluitvorming en daarom een plek verdienen in de beslisnotitie?
Gezamenlijk afwegen (11.30u – 12.15u)
Hou voor deze stap dezelfde groepsindeling aan als bij het gesprek over het rekenen. Ga in
gesprek over de uitkomsten van de rekenexercitie en de daarbij behorende discussiepunten,
en de overige aandachtspunten die gezamenlijk zijn geformuleerd: tot welke conclusies leidt
dit?


Kijk of er gezamenlijk een redeneerlijn is te formuleren: wat zijn de hoofdconclusies?
En is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van de rekenexercitie en de daarover
gevoerde discussies een ‘Top 3’ (drie kansrijke oplossingen) en ‘Tob 3’ (drie
alternatieven die zeker niet kansrijk zijn) aan te wijzen voor de in beeld gebrachte
oplossingen?
 Welke andere aandachtspunten zijn van belang voor het maken van een afweging?
Denk daarbij aan aspecten als: maatschappelijk en/of politiek draagvlak,
beschikbaar budget, wie zijn de winnaars en verliezers van als het projectalternatief
wordt geïmplementeerd, financieringsmogelijkheden, de evt. faseerbaarheid van
oplossingen, etc.
Uitwisselen resultaten van de groepen, conclusies en vervolgafspraken (12.15 – 13.00u)

In de plenaire afsluiting kunnen de resultaten van de gevoerde gesprekken en getrokken
conclusies bij elkaar worden gebracht. Probeer elkaar uit te dagen in een scherpe
onderbouwing. Het mooiste is natuurlijk als beide groepen tot min of meer dezelfde
conclusies komen, en elkaar daarin weten aan te vullen. Maak afspraken over de
verslaglegging van de bijeenkomst. En over de wijze waarop de aanwezigen op de hoogte
worden gehouden van het vervolgproces.

