
Lijn op orde

Workshop juridisch projectmanagement

“Lijn op orde” is inmiddels een gevleugeld begrip. De workshop van Liesbeth Schippers helpt over-
heden en onderzoeksbureaus om vanaf het allereerste moment goed onderbouwde en navolg-
bare projectkeuzes te maken, die bij de rechter stand houden. De workshop is populair, omdat de 
gedachte meteen in de praktijk gebracht kan worden. Uw project heeft er direct profijt van.

Is mijn lijn op orde?
Besluiten over ruimtelijke projecten krijg je niet langs de rechter met mooie juridische betogen. 
De meeste kwaliteit, en daarmee kans op een positief oordeel van de rechter, voeg je toe in het 
planvormingsproces, dus vóórdat beroep wordt ingesteld. Nut en noodzaak, alternatiefkeuze, 
ontwerp, mitigerende en compenserende maatregelen, belangen van derden: stuk voor stuk ele-
mentaire keuzen in de besluitvorming over ruimtelijke projecten. Keuzen die bij de rechter aan de 
orde kunnen komen. En dan kun je er van tevoren maar beter goed over hebben nagedacht en een 
toereikende onderbouwing hebben. Want de rechter is op niks zo kritisch als op het ontbreken van 
inzichtelijke afwegingen en helder onderzoek. Zonder een duidelijke lijn kom je nergens. 

Eigenlijk is er maar één vraag die je je tijdens het planvormingsproces steeds moet stellen: Is mijn 
lijn op orde? 

De vraag “Is mijn lijn op orde?” structureert niet alleen, zij controleert ook. Door deze vraag te be-
antwoorden, op alle relevante afwegingsmomenten, verbetert de kwaliteit van het planvormings-
proces waar je bij staat. Niet alleen gaten en inconsistenties, maar ook kansen komen aan het licht. 
Op het moment dat je jezelf de vraag stelt, is er ruimte voor nieuwe, betere inzichten.
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Voor welke projecten?
De lijn-op-orde-gedachte werkt voor ieder ruimtelijk project. Wij hebben deze enorm populaire 
workshop al verzorgd voor een groot aantal overheden en onderzoeksbureaus. En voor uiteenlopende 
projecten: op het gebied van infrastructuur, dijk- en kustversterking, stedelijke ontwikkeling, noem 
maar op! 

De workshop bestaat uit een inleiding van circa driekwartier, waarin (aan de hand van aansprekende 
voorbeelden) de theorie wordt uitgelegd. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag door te oefe-
nen met een eigen praktijkcasus. Zo is in ieder geval daar de lijn al op orde. 

Het mooie aan de lijn-op-orde-gedachte is dat hij direct kan worden toegepast. Na het volgen van 
de workshop kunnen de deelnemers zelf de planvorming van hun project op een hoger niveau tillen. 
Door op belangrijke momenten even stil te staan en je af te vragen of de lijn nog op orde is, staat het 
project sterker bij de rechter!

Contact
Bent u geïnteresseerd in de workshop “Is mijn lijn op orde?” of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Liesbeth Schippers of een van de andere leden van het CrashTestTeam.
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