


Programma 

Implementatie 

Omgevingswet 

Anders werken 

Slagsessie AdsmdOw  

voor communicatieprofessionals 

Jaarbeurs Utrecht, Meet Up 4 juli 2018 



Meer dan een wet 

Manier van 
werken 

Juridisch 
en 

inhoudelijk 

Digitali-
sering 



Omgevings
wet 

Digitalisering 
(4e industriële 

Revolutie) 
Mondigere 

inwoners en 
ondernemers 

Van burger- 
naar overheids- 

participatie 

Van verzorgingsstaat 
naar participatie-

samenleving 

Andere rolneming 
overheid 

Gebruik maken van 
collectieve intelligentie 

Van draagvlakontwikkeling 
naar permanente dialoog 

Goed geïnformeerde 
en opgeleide 

gesprekspartners 

1 overheidsloket 

Gelijke 
informatie-

positie 

Geen paarse 
krokodillen 

meer 

Nemen van eigen 
verantwoordelijkheid 

- A.I. 
- I.o.T. 
- Robotica 

Google-iseerde 
samenleving 

Generieke 
Digitale 

Infrastructuur 

- Big Data 
- Open data 
- Basis- en kern- 
  registraties 

Dienstverlening: 
- 24 x 7 
- Vandaag besteld, 
   morgen in huis 

Omgevingswet staat niet op zichzelf 



De kracht van ervaren… 

Vertel me en ik luister 

Laat me zien en ik kijk 

Laat het me beleven en ik leer 
           Lao Tzu 





“Stilstaan om vooruit te komen” 

Definiëren 

Toepasse

n 

Evalueren 

Leren 



Chatham House Rule 
“Deelnemers zijn vrij om de ontvangen 

informatie te gebruiken, maar noch de 

identiteit noch de connectie van de 

spreker(s), noch die van een andere 

deelnemer, mag worden onthuld.” 
 

“De Chatham House Rule is een basisprincipe dat de vertrouwelijkheid van de bron van 

de verkregen informatie tijdens een vergadering regelt. De regel stelt deelnemers in staat 

om te spreken als individu, om vrij hun eigen mening te geven zonder zorg voor hun 

persoonlijke reputatie of hun officiële taken en voorkeuren.”  



De weg achter en voor ons… 

1-1-’17 1-4-’17 1-7-’17 1-10-’17 1-1-’18 1-4-’18 

Bewustwording 
Waar gaat ‘t over? Wat is de impact? 

 2 sessies concernbreed 
 13 sessies in 4 sectoren 
 2 sessies in 1 sectoren 
 I&O: 1 (6 febr.) 
 I&O: 2  (9-1 & 5-2 2018) 
 College: 1 (21-12-’16) 

√ 
√ 

√ 

√ 

Betekenisgeving 
Wat betekent ‘t voor mij/mijn team? 

 BB met dilemmaspel 
 SMT’s met bordspel Ow 
 Dialoogsessies 
 Ow-thema in BB 

√ 
√ 

Ervaren 
Leren door te doen. Aan de slag! 

 Omgevingsvisie 
 Pilot Toepasbare regels 
 Procesverbetering 
 ‘Hardere’ begroting 

Kwartier maken 
Wat, hoe en wie? 

 Programma Start Up’s 
 Programma- en werkplan 
 Aanhaking Landelijk progr. 
 Contacten B5 niveau 

√ 
√ 

√ 
√ 



10% invloed 
bij PgO 

90% invloed 
bij LO 

50% invloed 
bij PgO 

50% invloed 
bij LO 

90% invloed 
bij PgO 

10% invloed 
bij LO 

Invloed van de 
lijnorganisatie (LO) 
op het programma 

Invloed van de 
programma organisatie 

(PgO) op het programma 

Invloedsverdeling tussen lijn en 

programma 

Programma 
coördinatie 

Programma 
beleidsgroep 

Task force 

Zelfstandige 
programma 
organisatie 

Veel Weinig Duurzame verandering 

Veel Weinig Invloed op realisatie 



Verbinding lijn- en programmasturing 



Verbinding sociaal en fysiek 

De boomsilhouette als metafoor 
voor de leefomgeving – de fysieke 
omgeving is de zichtbare 
bovengrond, die gedragen wordt 
door de ‘niet zichtbare’ 
boomwortels van de samenleving. 
Ze zijn een geheel en wisselwerking 
is nodig, terwijl op 
organisatieniveau het gescheiden 
velden zijn. 

Cultuurhistorie 

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

Recreatie 

Mobiliteit 

Infrastructuur 

Sport 

Werken 
Energie 

Wonen 

Water 

Landschap 

Voorzieningen 

Mantelzorg 

Gezondheid Vrijwilligerswerk 

Inclusiviteit 

Participatie 

Gezondheidsachterstanden 

Vergrijzing 

Sociale cohesie 

Veiligheid Leefbaarheid 

Ontgroening 



Meeweten 
Meedenken 
Meedoen 
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Beslissers 

Gebruikers 

Uitvoerders 

Leveranciers 
Samen 

voor een goede 
leefomgeving 



Programmaonderdelen  

1. Omgevingsvisie en –plan 

2. Processen en dienstverlening 

3. Digitalisering 

4. Bestuurlijke keten 

5. Rapportage en Communicatie 
 



Omgevingsvisie: 

 

werken aan 

inhoud 



Programmaonderdelen  

1. Omgevingsvisie en –plan 

2. Processen en dienstverlening 

3. Digitalisering 

4. Bestuurlijke keten 

5. Rapportage en Communicatie 
 



Processen & 

Dienstverlening: 

 

werken aan 

manier van 

werken 



Programmaonderdelen  

1. Omgevingsvisie en –plan 

2. Processen en dienstverlening 

3. Digitalisering 

4. Bestuurlijke keten 

5. Rapportage en Communicatie 
 



Gegevenskwaliteit in de keten – 
een kwestie van vertrouwen 

Kenmerken:  

• gedetailleerde afspraken over 
hoe de ander het moet doen  

• formele procesbeschrijving 
conform ISO xxxx vragen  

• meekijken met hoe de ander het 
doet  

• auditor formele controle laten 
uitvoeren  

• frequent een gedetailleerde 
rapportage vragen  

• alle gegevens, elke keer op alles 
controleren  

Vertrouwen Wantrouwen Naïviteit 
Kenmerken:  

• geen afspraken maken  

• geen betrokkenheid bij 
uitvoering  

• geen rapportage vragen  

• niet geïnteresseerd in 
het resultaat  

Kenmerken:  

• afspraken op hoofdlijnen  

• duidelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden  

• faciliteren van uitvoering door 
beschikbaar stellen tools en 
advies  

• periodiek een rapportage op 
hoofdlijn vragen  

• alleen controleren wat nodig is  

• escalatieladder bij afwijking van 
afspraken  

 
 

 Het begint met vertrouwen  
 Controleren zo vroeg mogelijk in de keten  
 Controles niet herhalen tenzij daar een specifieke reden voor is  
 Wel altijd controleren dat wat nodig is voor je eigen verwerking  



Programmaonderdelen  

1. Omgevingsvisie en –plan 

2. Processen en dienstverlening 

3. Digitalisering 

4. Bestuurlijke keten 

5. Rapportage en Communicatie 
 



Bestuurlijke keten 

1. Kerntakendiscussie en inrichting van duale stelsel 

a. Waar liggen taken, rollen en verantwoordelijkheden 
van lokale overheid. Hoe geven we de 
participatiesamenleving vorm in fysieke domein? 

b. Hoe wil men de verhoudingen tussen raad en 
college definiëren? 

Raad en college zijn aan zet!! 

2. Intensieve samenwerking tussen bestuurlijke partners 

a. Zie aanpak Omgevingsvisie en –plan 

b. Zie aanpak Processen en dienstverlening 



Programmaonderdelen  

1. Omgevingsvisie en –plan 

2. Processen en dienstverlening 

3. Digitalisering 

4. Bestuurlijke keten 

5. Rapportage en Communicatie 
 



Doelen-Netwerk 

   Samen voor een goede 
leefomgeving 

6. 
Snellere en betere 

besluitvorming  
over projecten 

5. 
Meer bestuurlijke 

afwegingsruimte door 
een actieve en 

flexibele aanpak 

3. 
Inzichtelijker, 

voorspelbaarder en 
meer gebruiksgemak 

van omgevings- 
recht 

4. 
Integraler  

beleid, besluitvorming 
en regelgeving 

Proces-
matige 
doelen 

Maat-
schappelijke 
doelen 

1. 
Veiligere, 

gezondere fysieke 
leefomgeving en betere 

omgevingskwaliteit 

2. 
Doelmatiger 

beheer, gebruik 
en ontwikkeling voor 

maatschappelijke 
functies 
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   Samen voor een 
goede leefomgeving 

4. 
Snellere en 

betere 
besluitvorming  
over projecten 

3. 
Meer bestuurlijke 
afwegingsruimte 
door een actieve 

en flexibele 
aanpak 

1. 
Inzichtelijker, 

voorspelbaarder 
en meer 

gebruiksgemak 
van omgevings- 

recht 

2. 
Integraler  

beleid, besluit-
vorming en regel-

geving 

: 
 
 

 
 

Buitengewoon 
Bosch 

Zaakgericht 
Werken 

Programma 
Dienstverlening 

Richting-
gevende 
doelen 

SMART 
doelen 

Inspan-
ningen CAD-GIS 

integratie 

Afhandeling van 
klantvragen is in 
2025: 
• 60% digitaal  
• 30%  met 

tussenkomst 
van 
medewerker 

• 10% 
maatwerk  in 
co-creatie 

In 2025 worden 
alle vergunningen 
en meldingen via 
1 loket 
afgehandeld 

In 2020 zijn de 
ketenprocessen 
gestroomlijnd 
waarbij de 
benodigde 
gegevens worden 
gedeeld 

In 2025 vindt in 
alle ‘verbeterde’ 
procesketens  
volgens Ontwerp- 
en Ontwikkelser-
viceformule de 
participatie door 
inwoners en 
ondernemers 
plaats vanuit 
permanente 
dialoog 

Vanaf 2020 
worden 
onderzoeklasten 
jaarlijks lager 
door meer 
(her)gebruik van 
kernregistraties 
en onderzoek-
gegevens 

In 2020 vindt 75% 
van de belangheb-
benden dat ze 
tijdig en voldoende 
inbreng hebben 
kunnen leveren én 
90% dat ze zich 
gehoord voelen bij 
het naar voren 
brengen van hun 
inbreng,  ziens-
wijzen of bezwaar 

In 2020 is  voor 
alle betrokkenen 
sprake van een 
transparante 
belangenaf-
weging waar alle 
beleidsterreinen 
in zijn 
meegewogen 

In ‘ontwikkel-
gebieden’ zijn in 
2020 min. 20% 
van de normen 
open en in 2025 is  
min. 50% open.  

Er is jaarlijks een 
groei in het 
aantal 
initiatieven die 
passen bij de 
uitnodigings-
planologie. 

Onze ambitie: Wat we bereikt willen 
hebben in 2020-2025! 

Basis- & 
kernregis. 



BEDANKT 

VOOR UW 

AANDACHT 
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