
   
 

 

Ontwikkelingstraject Omgevingswet 

 

Drieluik ‘begrijpen, ervaren en organiseren’ 

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Door sommige wordt dit wel de belangrijkste 

stelselwijziging sinds Thorbecke genoemd. Er zijn er ook die de impact relativeren door te 

stellen dat het maar helemaal is wat je ervan maakt. Hoe dan ook staat overeind dat de 

invoering kansen biedt voor inwoners en bedrijven om meer eigen initiatief te nemen en 

verantwoordelijkheid geeft voor ambtenaren om anders te werken. De invoering van de 

omgevingswet heeft daarmee een grote impact op de gemeentelijke organisatie.  

 

Met inzet van onze kennis en ervaring bieden wij een drieluik aan. Naar de essentie van de 

Omgevingswet door te begrijpen, te ervaren en te organiseren.  
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Module 1: Begrijpen 

In de eerste module staat de kern van de stelselwijziging centraal. Om tot de gewenste 

stelselwijziging te komen, gebruikt de wetgever vier ontwerpcriteria: 

 Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak 

 Een samenhangende benadering in beleid, besluitvorming en regelgeving 

 Meer bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak 

 Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten 

 

Aan de hand van die criteria is het stelsel opnieuw ingericht. Om tot de kern van deze 

stelselwijziging te komen wordt 

aangesloten bij het zogeheten NSOB 

model.  

Kerngedachte bij het NSOB model is dat 

de rol van de overheid in de huidige 

samenleving meer variatie krijgt, met 

rolkeuzes die situationeel zijn en die 

specifiek aansluiten op de 

omstandigheden van een situatie of 

opgave. Soms past een klassieke 

hiërarchisch sturende, normerende en 

controlerende overheidsrol, in andere 

gevallen werkt een 

netwerkgeoriënteerde aanpak of juist 

een participerende en faciliterende insteek.  

Ons aanbod 

In de eerste module, die een dag duurt, wordt kennis overgedragen en geleerd die toe te 

passen op het werk. Aan de hand van eigen casuïstiek wordt met groepen gewerkt om 

uitdagende en complexe vraagstukken tot de kern te ontleden en te kijken of situaties anders 

kunnen worden aangepakt. In de werksessie wordt gebruik gemaakt van een zogeheten 

‘vragenboom’ van het NSOB model, dat speciaal ontwikkeld is om in praktische zin het model 

te kunnen toepassen.  

Docent voor deze module is Harm Borgers. Harm werkt bij KokxDeVoogd en was indertijd bij 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu één van de grondleggers van de Omgevingswet.  

Resultaat 

De gemeente verkrijgt aan de hand eigen casuïstiek inzicht in de betekenis van de vier 

ontwerpcriteria van de stelselwijziging en komt tot keuzes over welke rol zij in welke situatie 

of opgave wil gaan innemen en waarom. De vragenboom helpt alle teams in het ruimtelijk 

domein – ook bijvoorbeeld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – om op een 

praktische manier om  te gaan met nieuwe rollen. 
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Module 2: Ervaren  
 

De mindset is de regisseur van al onze overtuigingen, (on)zekerheden, reflexen en ook waar we 

in de samenwerking de onderlinge verhoudingen op baseren. Kennis hiervan - specifiek bij 

iedereen die betrokken is bij de invoering van de Omgevingswet - kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan een doeltreffende en breed gedragen realisatie van nieuwe ambities. Het 

veranderingsproces van ‘oud naar nieuw’ waar iedereen thans midden in zit, vraagt om een 

collectieve mentaliteit en een gezamenlijke afstemming.  

 

Daarbij is het van belang dat er onder meer sprake is van een open houding naar elkaar, 

transparante communicatie, dat emoties een plek krijgen en dat een op de ambities afgestemd 

denkkader bijdraagt aan échte veranderkracht. Effectief voorsorteren op de invoering van de 

Omgevingswet gaat aan de hand van een transitiemindset: een collectieve grondhouding om 

vanuit gezamenlijke overtuigingen en een gedeelde stip op de horizon de veranderingen voor te 

bereiden op een manier die zorgt voor behoud van het goede en het realiseren van het nieuwe.  

Om de ideale transitiemindset voor het gezamenlijke veranderproces van de Omgevingswet in 

kaart te brengen en te integreren in het lopende proces gebruiken wij de mindset-scan. Deze 

scan (o.b.v. een vragenlijst en dialoog) geeft inzicht in individuele en collectieve overtuigingen 

en vertaalt die naar kenmerken rond samenwerken, communicatie en onderlinge verhoudingen. 

Door de uitkomsten en inzichten in groepsverband vervolgens met elkaar gericht te duiden - er 

zijn geen slechte mindsets en uitkomsten – ontstaat commitment en een collectieve 

grondhouding om met elkaar (samenhangend) aan de slag te gaan. 

 

Ons aanbod 

 

Het programma van de module Mindset en transitie kent de volgende onderdelen:  

 

 introductie Mindsets (o.b.v. het boek ‘Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te 

blijven’ van H. Takács) 

 Transitiemindset en het voorsorteren op de invoering van de Omgevingswet 

 Aan de slag met de Mindset-scan (deelnemers vullen vooraf de verkorte online versie in) 

 Ideale transitiemindset Omgevingswet; in groepen gaan mensen aan de slag met het in kaart 

brengen van de ideale mindset voor hun specifieke situatie/ontwikkeling, dialoog wordt 

gestimuleerd 

 Van profiel naar progressie: aan de hand van creatieve werkvormen integreren de deelnemers 

de uitkomsten en inzichten in de huidige manier van samenwerken/ontwikkelen 

 Persoonlijke drijfveren: wat wordt ieders persoonlijke bijdrage aan een duurzame 

samenwerking/ontwikkeling en welke kenmerken van je mindset gaan je daarbij helpen?  

 

De werksessie wordt begeleid wordt door Hans Takács. Hans is een ervaren trainer en 

veranderkundige en werkt als associé bij KokxDeVoogd.  

Resultaat 
 

Deze module draagt bij aan een gedeelde mentaliteit bij alle betrokkenen. Dit stimuleert de 

inhoudelijke afstemming, de onderlinge samenwerking en communicatie en zorgt voor het 

collectief nemen van verantwoordelijkheid voor de veranderambities. Aan de hand van training 

en een dialoog zal per gemeente – al dan niet met accenten voor teams - een transitiemindset 

worden ontwikkeld. Alle deelnemers aan de teamtraining ontvangen de resultaten van hun 
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individuele mindsetscan en het boek ‘Veranderkracht, veranderen door jezelf te blijven’ van 

Hans Takács.  

 

Module 3: Organiseren 
 

De invoering van de Omgevingswet heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie.  

We zien een veranderend perspectief op onze klassieke manier van organiseren en sturen. Er is 

behoefte om wendbaar te organiseren, waarbij kernwaarden in plaats komen van regels en 

talent in plaats van functieprofielen. De klassieke verticaal ingerichte organisatie verandert 

naar een meer horizontaal ingerichte organisatie waarbij denken en doen met elkaar 

versmelten en de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld. 

 

Het is van belang dat niet alleen ‘Omgevingswet-teams’ anders werken leren ontdekken, maar 

dat dit samenvalt met de visie en kernwaarden van de hele organisatie. De organisatie gaat 

leren meer over te laten aan medewerkers en teams, maar wel binnen heldere kaders. Het 

gaat om met elkaar vinden van een goede balans tussen sturen en loslaten, tussen begrenzen 

en ruimte bieden. Deze veranderende manier van sturen raakt niet alleen de ambtelijke 

organisatie maar ook de bestuurlijke. We noemen dit de in te richten governance, de kaders en 

afspraken voor goed bestuur.  

 

Ons aanbod 

 

We organiseren een werksessies van één dagdeel bestemd voor het management van de 

organisatie. In deze module kijken we kort terug op de verkregen inzichten uit de eerste twee 

modules om van daaruit toe te werken naar de impact van de Omgevingswet voor de hele 

organisatie. In het tweede deel formuleren we samen met (minimaal) het managementteam 

een houvast voor deze manier van organiseren en samenwerken en geven we inzicht 

(‘spelregels’) in de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking. We werken vanuit een gidsende rol 

met de deelnemers naar een voor hen verbindend perspectief, geen eindpunt maar een 

richtinggevend kompas voor het dagelijks handelen, wat begint in het nu. 

 

De werksessies worden begeleid door Dietmar Verbeek en Arthur Cremers van KokxDeVoogd. 

Dietmar is een ervaren adviseur HR en organisatie-ontwikkeling. Arthur is als procesregisseur 

expert op het gebied van technieken van ‘agile werken’. Hij heeft ook aan de wieg gestaan van 

de zelforganiserende teams bij de gemeente Hollands Kroon.  

Resultaat 

Het resultaat is vooral op organisatieniveau gericht. De module weekt de vaste patronen los en 

geeft eerste aanzetten voor een nieuw houvast naar zowel de organisatie als het bestuur. Alle 

deelnemers van de werksessie ontvangen een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen 

van de eerste twee modules en het boekje ‘Fluïde organiseren’. Dit is een inspiratieboekje 

waarin wordt aangegeven welke nieuwe eisen de veranderingen in de samenleving stellen aan 

de publieke dienstverlening en hoe dit kan leiden tot een fundamentele herbezinning over de 

manier waarop we ons werk doen.   
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Het Aanbod 

Wij vinden het van belang dat bovenstaande drie modules ‘begrijpen, ervaren en organiseren’ 

aansluiten bij wat er leeft bij u in de gemeente. In een uitgebreide intake bespreken wij het 

programma en kijken welke teams in aanmerking komen. We passen het programma zo goed 

mogelijk in het ontwikkeltraject van de Omgevingswet binnen uw gemeente. Vervolgens 

plannen we in overleg met u de data voor de bijeenkomsten. De locatiekosten zijn overigens 

voor rekening van uw gemeente.  

 

Dit ontwikkelingstraject is in overleg met het A&O fonds tot stand gekomen en wordt door hen 

ondersteund. Hierdoor krijgt u door middel van subsidie mogelijk de helft van de kosten, totaal 

ad € 6.500,= (exclusief BTW), terug van het A&O fonds. Dit betekent een eigen bijdrage van 

€ 3.250,= (exclusief BTW) voor de drie modules en de voorbereiding. Het A&O fonds beslist over 

de uiteindelijke toekenning van uw subsidieaanvraag. 

 

De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal deelnemers per gemeente. Om een kwalitatief 

verantwoord traject te kunnen verzorgen gaan wij uit van circa 12-15 deelnemers.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dietmar Verbeek van KokxDeVoogd,  

06-51416168. 


