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• Welkom en doel

• Toelichting op de competentieprofielen

• Begeleiden van medewerkers 

• Break-out ronde

• Aanpak en advies

• Afsluiting

Agenda voor vandaag



De Processpecialisten

• Inrichten, implementeren en werkend krijgen van processen en 
ketensamenwerking

- Impactanalyses op proces, systeem en gedrag

- Inrichten van processen

- Projectleiding en verandermanagement

- Oefenen: ketentesten en processimulaties 

- Opleiden en coachen

• Samen met gemeenten in opdracht van VNG Werkende processen 
aanpak ontwikkeld

• Opdrachten voor groot aantal Gemeenten, Omgevingsdiensten, 
Provincies, Waterschappen, VNG en BZK/Aan de Slag met de 
Omgevingswet 

3Behandelen melding bouwactiviteit



Vanuit een gestructureerde aanpak laten zien en toepassen hoe je van 
competentieprofielen via individuele leertrajecten naar opgeleide en 
bekwame medewerkers komt. 

Doel van vandaag

Binnenlands Bestuur: 

“AMBTENAREN GEMEENTE XXX LEREN VAKER 'JA' TE ZEGGEN

De Omgevingswet vraagt een andere instelling en houding van alle

ambtenaren in het gemeentehuis. (…) Het gaat erom dat je meedenkt en 

oplossingen zoekt, en tegelijk dat je duidelijk grenzen stelt. (…) Iedereen

moet inzien dat je wel die instelling nodig hebt om van de nieuwe 

Omgevingswet een succes te maken. (…) Wij willen dat íedereen in die 

cultuurverandering meegaat. (…) Alle ambtenaren gaan deze 

servicecursus volgen.



Nieuwe instrumenten 

• Omgevingsvisie

• Omgevingsplan

• Omgevingsprogramma’s

• Omgevingsvergunning

Impact op organisatie

Proces

Mensen

Taken / structuur

Technologie

• Vergroten inzichtelijkheid en gebruiksgemak

• Snellere en betere besluitvorming

• Integrale aanpak

• Reductie regels en vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Doelen Omgevingswet

De doelen van de wet en impact



Er is sprake van een werkend proces als:

• gemeentelijke- en ketenactiviteiten zijn afgestemd,

• de klant centraal staat en er efficiënt en transparant een product of 
dienst wordt voortgebracht,

• er wordt gewerkt conform bedoeling en eisen van de 
Omgevingswet,

• medewerkers zijn toegerust met de juiste competenties en 
vaardigheden,

• er een adequate informatievoorziening het proces ondersteunt,

• er een afgesproken doorlooptijd op van toepassing is EN,

• het proces geïmplementeerd is!

Onderdelen in de werkende processen



‘Anders werken’ onder de Omgevingswet

Van Naar

Overheid Samenleving

Toetsen van plannen

Nee mits

Sectoraal beleid

Controleren 

Veel complexe regels

Toetsen op criteria

Probleemgericht

Generieke benadering

Mogelijk maken van initiatieven

Ja tenzij

Integraal beleid

Vertrouwen

Minder en toepasbare regels

Wegen op waarde

Oplossingsgericht

Maatwerk



ORGANISATIE
ONTWIKKELING

WERVING

SELECTIE

ON BOARDING

LOOPBAANPLANNING BEOORDELEN & BELONEN

OPLEIDEN

OUTPLACEMENT

UITWISSELEN
PENSIOEN

KENNIS 
MANAGEMENT

OPLEIDEN

KENNIS

VAARDIGHEDEN

COMPETENTIES

AMBITIES

PROFIEL

COACHEN

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELINGPROFIELEN

STRATEGISCH PERSONEELSPLAN



• Kernwaarden

• Rolbeschrijving

• Vaardigheden 

• Levels

• Dilemma's 

Opbouw profielen



KERNWAARDEN KERNWAARDEN

TRANSPARANT

INTEGRAAL

MEEDENKEN

CREATIVITEIT

BETREKKEN

JA – MITS

VERTROUWEN

TRANSPARANT

INTEGRAAL

MEEDENKEN

CREATIVITEIT

BETREKKEN

JA – MITS

VERTROUWEN

Initiatiefmanager Vergunningverlener

• Niet elke rol verhoudt zich op dezelfde wijze tot de kernwaarden

Verhouding kernwaarden en rollen



• Overzicht van de verwachtingen

• Inhoud van het proces

• Taak van de medewerker daarbinnen

• De initiatiefmanager vervult de rol als eerste aanspreekpunt voor de initiatiefnemer in het 
proces verkennen en begeleiden van het initiatief;

• Hij is verantwoordelijk voor het initiatief vanaf het begin t/m het einde van het proces en zorgt 
ervoor dat de juiste partijen aan tafel komen om de mogelijkheden voor het realiseren van het 
initiatief te bespreken;

• Hij denkt proactief mee in het proces om te komen tot een concreet ontwerp, waarbij hij de 
belangen van zowel de initiatiefnemer als de gemeente in het oog houdt.

DE INITIATIEF MANAGER

Rolbeschrijving



• Basis is de rolbeschrijving.

• Vijf belangrijkste vaardigheden 

geven vorm aan de rolbeschrijving.

• Consistentie vaardigheid en rol

• Toelichting door voorbeelden van 

gedragingen.

VAARDIGHEDEN
Omgevingsbewust  
• Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het 

functiegebied blootstaat.
• Weet maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar mogelijkheden en 

kansen voor de initiatiefnemers.

Verbinden
• Creëert wederzijds begrip voor standpunten, overtuigingen en waarden 

tussen mensen
en partijen. 

• Kan mensen en strategische beleidsdoelen aan elkaar verbinden. 
• Heeft een verbindend vermogen op het gebied van relaties én inhoud. 

Organisatie sensitiviteit
• Heeft inzicht in de gevoeligheden binnen de organisatie en weet deze 

adequaat om te buigen naar mogelijkheden. 
• Beschrijft heldere scenario’s hoe een initiatief geaccepteerd of niet 

geaccepteerd te krijgen binnen de organisatie. . 

Scenario denken
• In situaties die van invloed zijn op de gemeentelijke besluitvorming en 

strategie verschillende mogelijkheden schetsen en deze met 
initiatiefnemers doorlopen.

• Is in staat verschillende scenario’s voor STRATEGISCHE vraagstellingen te 
ontwikkelen.

Verantwoordelijk
• De mate waarin iemand taken naar beste vermogen wil uitvoeren en 

combineert met het optimaliseren van zijn bijdrage aan de organisatie. 
• Neemt ook andere verantwoordelijkheden op zich als dit het proces ten 

goede komt.

Vaardigheden



DILEMMA’S

Dilemma’s

consolideren              versus               vernieuwen

Inhoudelijk                versus                 relationeel

Leiden                         versus            ondersteunen

Dilemma’s geven zicht op de spanningsvelden van de rollen:



Profiel vergunningverlener



Profiel vergunningverlener



Functie; Vergunningverlener

Eigenschappen

• Karina is een doener die proactief zaken oppakt.

• Als teamspeler hecht ze belang aan afstemming en draagvlak.

• Ze is minder resultaatgericht en meer mensgericht waardoor 

doorlooptijden van aanvragen regelmatig niet gehaald worden

• De omgevingswet ziet ze als een mogelijkheid om tot meer 

integraliteit te komen

Persoonlijk

• 60 jaar en getrouwd, 2 dochters die 

al de deur uit zijn

Hobby’s

• Vissen en modeltreinen

Persoonlijk

• Karina is 37, samenwonend en een 

zoon en dochter in de leeftijd van 8 

en 10

Hobby’s

• Hockeycoach en voorzitter 

ouderraad

Functie; Vergunningverlener

Eigenschappen

• Inhoudelijk sterk

• Guido voelt zich oncomfortabel bij digitalisering en zaakgericht 

werken.

• Guido staat het liefste niet op de voorgrond

• Hij werkt het liefste zelfstandig en met een duidelijk regelkader

• Eenmaal een standpunt ingenomen houdt hij hier stevig aan vast

• De Omgevingswet is oude wijn in nieuwe zakken, het zal zo’n 

vaart niet lopen….. 

Persona 2 Karina

Persona 1 Guido

2 Personas: Vergunningverleners



Opleidingsbehoefte– verschillen binnen een rol

MATCH KLOOF

ONAFHANKELIJK

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

INSPIREREN



ROLLEN

CASEMANAGER

INITIATIEFMANAGER

INITIATIEFTEAM

VERGUNNINGVERLENER

PLANJURIST

PLANGEBIED COÖRDINATOR

HANDHAVINGSJURIST

TH COÖRDINATOR

TOEZICHTHOUDER

Opleidingsbehoefte– verschil tussen rollen



Break-out ronde

We gaan uiteen in subgroepen.

Bespreek: 

❑ Zijn individuele leertrajecten mogelijk binnen jullie organisatie en kunnen de 
competentieprofielen daarbij ondersteunen

Plenaire terugkoppeling per groep van 1-2 belangrijkste bespreekpunten



• Doel bepaling en opzetten van 

plan van aanpak

• Verdiepende gesprekken met 

stakeholders/afdelingshoofden

• Organisatie specifiek maken 

competentieprofielen

• Inzicht verkrijgen in de huidige 

competenties op basis van 

aanwezige informatie

• Verder inzichtelijk maken huidige 

competenties via interviews in 

dialoog

• Opstellen individuele leertrajecten

• Vaststellen noodzakelijke opleidingen 

zowel relationeel als inhoudelijk

• Bepalen verplichte en facultatieve 

opleidingen

• Bepalen timing van geven opleidingen

• Schrijven opleidingsplan en 

accordering

• Inkopen van opleidingen zowel 

relationeel als inhoudelijk

• Plannen en organiseren van 

opleidingen (digitaal dan wel fysiek)

• Geven opleidingen in volgorde van 

prioriteit:

1.Vergunningen

2.Juridische planologie

3.Toezicht en handhaving

4.Beleidsafdeling

5.Overige afdelingen

• Monitoren van voortgang 

• Logistieke ondersteuning bij 

afzeggingen, ziekte etc.

• Evalueren van de opleidingen en 

eventuele maatregelen nemen

• Overdracht van relationele gedeelte 

naar afdelingshoofden zodat zij hier 

vervolg op kunnen geven.

• Verandering relationele gedeelte >1 

jaar

• Overdracht van inhoudelijke 

opleidingenkennis naar lijn 

organisaties zodat toekomstig 

personeel geschoold kan worden

• Eind evaluatie

• Competentieprofielen organisatie 

specifiek

• Inzicht in huidige status 

competenties

• Geaccordeerd opleidingsplan

• Geplande en ingekochte opleidingen

• Opgeleid personeel

• Geëvalueerde opleidingen

• Overgedragen trajecten en 

opleidingen naar afdelingen

• Eindevaluatie

Inventarisatie Organiseren Uitvoeren Nazorg
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Aanpak



1. Ga aan de slag: wacht niet af, HR is geen sluitstuk. Gebruik de competentieprofielen als 
basis. Pas ze waar nodig aan op basis van de eigen organisatiekenmerken.

2. Maatwerk; Iedere medewerker is anders, kent een ander vertrekpunt en vervult een 
specifieke rol in processen. Verzand niet in klassikale trainingen.

3. Ga uit van de dialoog tussen HR, afdelingshoofden en medewerkers. Dit schept niet 
alleen betrokkenheid maar is vooral betekenisvol, zingevend.

4. Maak onderscheid tussen relationele competenties en inhoudelijke competenties.

Adviezen



Informatie:

• VNG website werkende processen: Werkende processen | VNG

• Whitepaper werkende processen: Online-faciliteren.nl | Whitepaper Omgevingswet

• Omgevingswet en HR: Omgevingswet: nieuwe wet, andere competenties | VNG

Hulp nodig bij veranderingstrajecten en opleiden? Neem contact op met: 

• Vincent Damen – damen@processpecialisten.nl I 06 46 16 26 77

• Jacco Albers – jacco.albers@vng.nl I 06 52 61 58 03

Tot slot

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
https://www.online-faciliteren.nl/whitepaper-omgevingswet?utm_source=downloadoverzicht&utm_medium=website&utm_campaign=whitepapers
https://vng.nl/artikelen/omgevingswet-nieuwe-wet-andere-competenties
mailto:damen@processpecialisten.nl
mailto:jacco.albers@vng.nl

