
 

  

De Omgevingswet als kans voor communicatieprofessionals  
1 januari 2022. De start van de Omgevingswet: een van de grootste wettelijke 
wijzigingen in Nederland. De Omgevingswet vraagt vooral om een nieuwe manier van 
samenwerken met alle partijen binnen onze leefomgeving. Binnen en buiten de eigen 
organisatie, integraal in de regio en in samenhang met maatschappelijk vraagstukken, 
zoals de energietransitie en duurzaamheid. En natuurlijk in samenspraak met de 
samenleving: alle inwoners en ondernemers in Nederland!  
 
Maar wat betekent deze ontwikkeling voor ons, werkzaam in het communicatievak? 
Tijdens het online congres ‘Omgevingswet & agile communicatie’ op maandag 5 
oktober gaan communicatieprofessionals en experts uit verschillende disciplines hier 
verder op in. Zij delen ervaringen, kennis en instrumenten om een bijdrage te leveren 
aan deze opgave. Op een wendbare manier, in verschillende rollen en situaties. 

Gratis online congres  
Tijdens het gratis online congres ‘omgevingswet & agile communicatie’ gaan we via 
diverse webinars in op de Omgevingswet en de verschillende rollen van de 
communicatiefunctie bij de implementatie en uitvoering hiervan. Op een praktische 
manier met praktijkvoorbeelden. Maar ook door agile instrumenten en technieken te 
gebruiken, die direct inzetbaar zijn in de context van de Omgevingswet.  
 
Zo wordt de Omgevingswet een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de agile 
communicatieprofessional én het communicatievak. En dragen wij als 
communicatieprofessionals op onze beurt bij aan de versnelling van het werken als één 
overheid.  
 
Met medewerking van onder andere Wieneke Buurman (actuele ontwikkelingen 
communicatievak), Guido Rijnja (dilemmalogica, bekijk hier de introductievideo), Esther 
Pastoors (communicatie Toolkit Omgevingswet) en Mariëlle Roozemond (agile werken). 
Het programma bestaat uit 3 plenaire onderdelen en 4 parallelle sessies verdeeld over 
twee sporen. Alle webinars zijn achteraf terug te kijken. Het volledige programma is te 
vinden op de volgende pagina.  

Aanmelden 
Meld je nu aan voor dit gratis congres: direct aanmelden. 
 

 
  

Uitnodiging online congres 
Omgevingswet & agile communicatie 
Maandag 5 oktober, 13.30 uur – 16.30 uur 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/2020/oktober/dilemmalogica
https://www.lyyti.fi/reg/Communicatie_Omgevingswet


 
 

Plenaire deel online congres 13.30 – 14.55 uur  

Wat zijn de veranderingen waarop we komende jaren 
moeten inspelen in het communicatievak? En wat is hierbij 
de relatie met de Omgevingswet en agile werken?  
Hoe kunnen communicatieprofessionals in de publieke 
sector hier hun voordeel mee doen? 

Wieneke Buurman 
Voorzitter Algemeen Bestuur Logeion 
 
Mariëtte Pasman 
Coördinator Communicatie Aan de slag met 
de Omgevingswet en Eenvoudig Beter, 
ambassadeur Agile Consortium 

De Omgevingswet, waar gaat het om? Op welke manier 
kunnen de communicatieprofessionals bijdragen aan een 
succesvolle start van de Omgevingswet op 1-1-2022?  
Welke kansen en uitdagingen ziet het programma Aan de 
slag met de Omgevingswet hierbij? 

Heleen Groot, programmadirecteur Aan de 
slag met de Omgevingswet 

Hoe zet je Dilemmalogica in als instrument bij de 
Omgevingswet. Hoe kun je bij spannende opgaven 
herkennen wat er echt toe doet bij betrokkenen – en om te 
beginnen bij jezelf. We benutten dilemmalogica als 
hulpmiddel bij het aanspreken van drijfveren en het 
afspreken van wat wél kan. Bekijk ter voorbereiding op 
deze sessie vooraf de introductievideo over dilemmalogica  

Guido Rijnja 
Adviseur communicatiebeleid Ministerie van 
Algemene Zaken 

 

Spoor 1 parallelle sessies 14.55 – 15.45 uur:  Maak een keuze uit een van deze sessies 

De Omgevingswet is vooral een grote veranderopgave. 
Communicatie en nieuwe manieren van samenwerking zijn 
essentieel. 
 
Hoe kun je via een praktische agile aanpak als 
communicatieadviseur morgen starten om samen de 
benodigde verandering én meerwaarde te creëren. En jouw 
meerwaarde te benutten. 

Mariëlle Roozemond 
Agile coach en auteur ‘Scrum in actie’ 
 
Chantal Gernette 
Interim communicatie-professional bij Yacht. 
Adviseur omgevingscommunicatie en Agile 
Foundations Marcom Advanced 
gecertificeerd. 

Hoe organiseer je participatie in projecten samen met 
projectleiders en beleidsadviseurs? Participatiebeleid 
opzetten begint namelijk bij je eigen organisatie, bij het 
actief opzoeken van je collega’s. Als de neuzen dezelfde 
kant opstaan kun je inwoners en ondernemers op tijd en op 
de goede manier betrekken. Zo voorkom je interne ruis 
over de te volgen aanpak. 

Esther Pastoors, zelfstandig participatie 
adviseur en senior communicatieadviseur bij 
programma Aan de slag met de 
Omgevingswet 

 

Spoor 2 parallelle sessies 15.45 – 16.30 uur: Maak een keuze uit een van deze sessies 

Samenwerken binnen de regio met alle partijen, die nodig 
zijn om de Omgevingswet tot een succes te maken. Hoe 
doe je dat en welke rol speelt kennisdelen en communicatie 
hierbij? En wat is nodig om komend jaar een goede start te 
maken voor de Omgevingswet. Een praktijkcasus vanuit de 
Omgevingsdienst West-Holland 

Liesbeth van Greuningen, 
Programmamanager implementatie 
Omgevingswet Omgevingsdienst West-
Holland 

Communicatie naar inwoners en ondernemers: introductie 
nieuwe, landelijke online Toolkit, deze is speciaal 
ontwikkeld voor lokale en regionale communicatie naar 
inwoners en ondernemers. Vanuit het programma Aan de 
slag met de Omgevingswet samen met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en het 
Interprovinciaal Overleg van, voor en door Provincies. 

Esther Pastoors, Projectleider Toolkit en 
senior communicatieadviseur bij programma 
Aan de slag met de Omgevingswet 
 
Femke van Lieshout, coördinator 
communicatie bij de VNG 

 

Programma online congres 
Omgevingswet & agile communicatie 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/2020/oktober/dilemmalogica
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