Informatie: Aan de slag met de Omgevingswet: 5 korte filmpjes
bron: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/cursus-training/online-cursus-mooc/brengtomgevingswet/

Introductie:
De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Om de invoering
van de Omgevingswet tot een succes te maken is een andere manier van werken noodzakelijk. Dit
stelt eisen aan de organisatie in het algemeen, maar ook aan de overheidsprofessional als individu.
Met deze vierdelige online cursus willen we een impuls geven aan het verandertraject dat de
gemeenteambtenaar doorloopt op het gebied van inhoud, netwerk en vaardigheden. Doel hiervan
is om hem of haar anders te leren werken.

Deel 1: Omgevingsplan en Omgevingswet
Edward Stigter, directeur beleid leefomgeving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, licht
toe wat de Omgevingswet zoal gaat veranderen.
Dat de Omgevingswet drastische veranderingen met zich meebrengt is duidelijk, maar hoe bereid je
jezelf daar als bestuurder of gemeente op voor? Edward Stigter bespreekt in deze video de
voordelen, consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet en hoe daar mee om te gaan. Om
dit te illustreren neemt hij ons mee naar de Binckhorst in Den Haag.

Deel 2: Rollen veranderen, patronen doorbreken
Friso de Zeeuw (expert gebiedsontwikkeling) en Thijs Homan (hoogleraar verandering en
implementatie) zetten uiteen welke veranderingen er binnen de organisatie nodig zijn voor een
succesvolle implementatie van de Omgevingswet.
Voor gemeenten en ambtenaren zal er met de komst van de Omgevingswet veel veranderen. De
Omgevingswet vraagt een andere manier van werken en een andere mentaliteit. Maar wat voor
mentaliteit is er nodig? Hoe kun je als ambtenaar of organisatie zorgen dat de Omgevingswet zo
succesvol mogelijk wordt geïmplementeerd? En hoe kun je als gemeentelijke organisatie deze
veranderingen mogelijk maken en deze zonder al te veel moeilijkheden ondergaan?
Al deze vragen zullen in dit tweede deel van de online cursus over de Omgevingswet aan bod komen.

Deel 3: Krachtig samenspel, integraal samenwerken
Een initiatief in de 'geest van de Omgevingswet’ kwam binnen bij gemeente Breda. Welke lessen
heeft zij geleerd?
De Omgevingswet vraagt dat overheden nauwer samen gaan werken met zowel private als publieke
initiatiefnemers. Maar hoe zorg je ervoor dat een dergelijke samenwerking soepel en zonder al te
veel horten en stoten verloopt? En wat zijn de grote voordelen van een nauwe samenwerking?
Dit derde deel van de online cursus 'Wat brengt de Omgevingswet?' bekijkt de casus Markdal. Daarin
werken de gemeente Breda, de gemeente Alphen-Chaam en de Vereniging Markdal samen toe naar
een eindresultaat waarin ieders belangen worden behartigd.

4: Het gesprek bij de Omgevingswet
Hans Alberse is adviseur versterking lokale democratie. Tica Peeman is trainer persoonlijk
leiderschap. Samen bieden ze praktische handvatten om het gesprek aan te gaan over wat de
Omgevingswet verandert.
Waar eerst vooral procesmatig werk en starre procedures de voertaal waren, vereist de
Omgevingswet veel meer spelingsruimte en samenwerking met burgers. Daarvoor is het wel van
belang dat de overheid en de burgers elkaar bergrijpen Ze moeten met elkaar door één deur kunnen.
Ook moeten ambtenaren meer betrokken raken bij hun projecten en bij de leefwereld om hen heen.
Dit alles vergt een verandering in de manier van werken die begint met het gesprek bij de
Omgevingswet.
In dit vierde en laatste deel van de online cursus 'Anders werken door de Omgevingswet' bespreken
Hans Alberse en Tica Peeman wat er nodig is om dit gesprek aan te gaan. Ze geven praktische tips
over hoe dit gesprek het best te voeren.

