
IK WERK MET DE 
Omgevingswet



In de praktijk werken volgens de Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Veel overheden zijn al 
druk bezig met het opstellen van de kerninstrumenten, zoals de omgevingsvisie, 
programma’s en het omgevingsplan. Wat betekent de wet in praktijk? 
De Omgevingswet vraagt onder andere om een nieuwe werkwijze. Integraal en 
gebiedsgericht. De eindgebruiker staat centraal. Meedenken met de initiatiefnemer 
vraagt om een ‘ja-mits’ houding in plaats van ‘nee-tenzij’. Hoe ziet die manier van 
werken eruit? Welke competenties heb je daarbij nodig? 

Jij bent de schakel in de Omgevingswet
Het vermogen om een oordeel te vormen om keuzes voor te kunnen leggen. 
Besluitvaardig zijn om knopen door te hakken. Onderhandelen en succesvol 
samenwerken met collega’s, ketenpartners en initiatiefnemers. Zorg ervoor dat je 
weet wat er verandert en ontwikkel de competenties die nodig zijn om volgens de 
bedoeling van de Omgevingswet te werken. 

Wij weten hoe je dat doet
Over Morgen helpt je met het ontwikkelen van de juiste competenties om te werken 
met de Omgevingswet. Met onze aanpak competentie-ontwikkeling Omgevingswet 
weet je hoe je handelt en werkt vanuit de bedoeling van de Omgevingswet. Op basis 
van pilots uit je eigen werk geven we een duidelijk beeld van de veranderopgave 
onder de Omgevingswet. Met als resultaat, inzicht in de competenties en werkwijzen 
die jij nodig hebt bij het werken met de Omgevingswet. 

In vijf stappen aan de slag
We bieden twee routes aan om in vijf stappen te werken aan competentie-
ontwikkeling Omgevingswet. In beide routes is de website 
www.ikwerkmetdeomgevingswet.nl de basis. Hier vind je alle informatie over de 
Omgevingswet, de formats, opdrachten en presentaties. Met de website heb je alle 
nodige informatie overzichtelijk bij elkaar in de leeromgeving van competentie-
ontwikkeling Omgevingswet van Over Morgen. Met jouw persoonlijke inloggegevens 
kun je hier op ieder gewenst moment mee aan de slag

AAN DE SLAG MET competentie-
ontwikkeling onder de Omgevingswet
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ROUTE 1: ROUTE 2: 

1 KENNISMAKEN MET 
DE OMGEVINGSWET
Introductie in de  

Omgevingswet & wat is 
competentie- 
ontwikkeling?

2
VERANDERINGEN 
VERKENNEN MET 
PILOTS

Welke verandering vraagt 
de Omgevingswet in 

werkwijze.

3 REFELCTEREN OP 
PILOTS

Wat is de gewenste 
ontwikkeling die volgt 

uit  de pilots.

4 ONTWIKKELEN 
COMPETENTIES

Hoe ziet de ideale 
manier van werken 

eruit onde de 
Omgevingswet?

5 WERKEN MET DE
OMGEVINGSWET

Hoe ziet het werkproces 
er in deze pilot uit?

• In interactieve werksessies met 
collega’s aan de slag met de 
competentie-ontwikkeling; 

• Terugkoppeling van iedere 
werksessie;

• Collectief leerproces; 
• Aande slag in individuele 

opdrachten;
• Optioneel: bijeenkomst met 

gemeenteraad, college van B&W 
en managementteam

• Zelf aan de slag vanuit online 
videoprestaties;

• Aan de slag in individuele 
opdrachten;

• Individueel leerproces in eigen 
tempo.

(individueel met online begeleiding) (collectief) 
Zelf aan de slagBegeleiding door Over Morgen
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Via twee routes werken aan competentie-ontwikkeling Omgevingswet
In beide routes doorloop je de vijf stappen van competentie-ontwikkeling en 
ontwikkel je competenties die passen bij de Omgevingswet.

In route 1 ga je in interactieve 
werksessies onder begeleiding 
van Over Morgen een collectief 
leerproces in. Je verkent samen met 
collega’s wat de Omgevingswet gaat 
betekenen voor jullie werk en welke 
competenties je daarbij nodig hebt. 
Na iedere werksessie zorgen we voor 
een terugkoppeling en gaat iedereen 
zelf aan de slag met individuele 
opdrachten. We kunnen deze 
stappen van route 1 uitbreiden met 
bijeenkomsten voor:
• de gemeenteraad;
• het college van Burgemeester & 

Wethouders;
• het managementteam.

In route 2 doorloop je de vijf 
stappen van competentie-
ontwikkeling Omgevingswet 
individueel met online begeleiding. 
Dit doe je aan de hand van online 
videopresentaties. In de online 
videopresentaties neemt Anouk 
Paris, adviseur Omgevingswet 
en gebiedsvernieuwing bij 
Over Morgen, jou mee door de 
vijf stappen van competentie-
ontwikkeling. Zo kun je in je eigen 
tempo werken aan competentie-
ontwikkeling Omgevingswet. 

ROUTE 1: ROUTE 2: 
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De waterschappen Vallei & Veluwe 
en Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden wilden leren werken met 
de Omgevingswet. Door aan de slag 
te gaan met concrete pilots uit de 
praktijk in het werkproces rondom 
vergunningverlening en handhaving. 
Dit deden zij in samen met 
ketenpartners, zoals de omgevingsdienst 
en de provincie. Aan de hand van 
pilots hebben zij gewerkt aan nieuwe 
werkwijzen en processen die passen 
bij de Omgevingswet en bijdragen 
aan de ontwikkeling van een lerende 
organisatie. Een mooie en uitdagende 
opgave. Over Morgen begeleidde dit 
proces. 

Op basis van leerervaringen uit 
pilots zetten we vervolgens een 
ontwikkeltraject op. 

Met de pilots hebben we ontdekt welke 
competenties het werken volgens de 
bedoeling van de Omgevingswet vraagt. 
Uit iedere pilot hebben we leerervaringen 

gehaald. Uit de leerervaringen komt 
een duidelijke gewenste ontwikkeling 
naar voren. Deze ontwikkeling vraagt 
de aanwezigheid van competenties 
(zoals samenwerken, overzicht houden 
en sensitiviteit) in de organisatie voor 
het proces van vergunningverlening en 
handhaving. 

We werken organisatie breed aan 
de ontwikkeling van competenties. 
Daarmee zijn medewerkers goed 
voorbereid op de Omgevingswet én 
ontwikkelt de organisatie zich richting 
een lerende organisatie

VALLEI & VELUWE EN 
HOOGHEEMRAADSCHAP 

de Stichtse Rijnlanden
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WERKENDE PROCESSEN onder de 
Omgevingswet bij de RUD 
Utrecht.

De Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht (RUD) wil als onderdeel van de 
implementatie van de Omgevingswet 
processen en werkwijzen ontwikkelen 
die aansluiten bij de Omgevingswet. 
Hiervoor hebben we een aanpak 
opgesteld die aansluit bij de VNG-
methodiek ‘werkende processen’.

Het mooie van deze aanpak is dat het 
een brede aanpak is. Naast een goede 
procesbeschrijving, komen we tot 
werkende processen. Dit houdt in dat 
we ervoor zorgen dat alle ingrediënten 
binnen de organisatie aanwezig zijn om 
met de Omgevingswet te kunnen werken. 

We organiseren hiervoor een aantal 
workshops. Met een brede afvaardiging 
uit de organisatie stellen we 
proceskaarten op. Bij het opstellen van 
deze proceskaarten kijken we steeds 
wat nodig is om tot werkende processen 
te komen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van competenties, ondersteunende 
(ICT-)systemen, organisatiestructuur 
of ondersteunende documenten en 
formats. Vervolgens vertalen we dit in 
proces-actie-plannen. We werken deze 
plannen samen met de organisatie 
uit. Zo zorgen we ervoor dat aan alle 
randvoorwaarden wordt voldaan 
om bij de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet met de Omgevingswet te 
kunnen werken.

In dit project zien we dat de gekozen 
aanpak bijdraagt aan het integreren 
van de verschillende aspecten van de 
implementatie van de Omgevingswet. 
Het gaat om competentie-ontwikkeling 
bij medewerkers, werkwijze en ICT/
DSO op elkaar laten aansluiten en het 
betrekken van de gehele organisatie bij 
de Omgevingswet en de werkwijze die 
past bij de Omgevingswet.
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Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

“De Omgevingswet is naast 
een wetswijziging ook een 
cultuurverandering. Ontwikkel 
hiervoor de juiste competenties.”

Neem voor meer informatie contact 
op met Anouk Paris
anouk.paris@overmorgen.nl.
06 30 23 34 86


