
Partners in verbetering

E-learning: Omgevingswet 
voor gemeenten
Geeft inzicht en houvast bij de werkelijke  
opgave van de nieuwe wet

De invoering van de Omgevingswet is 

uitgesteld. Dat geeft u meer tijd om samen 

met uw medewerkers na te denken over de 

rolopvatting en de sturingsfilosofie.  

Want hoe geeft u straks invulling aan de 

geest van de wet?



Veranderopgaven 

De nieuwe Omgevingswet is een grote opgave 

voor publieke organisaties als provincies, 

gemeenten en waterschappen. Niet alleen qua 

techniek en inhoud, ook qua cultuur, houding en 

gedrag. De rol van u als overheid verandert. 

Wetten worden samengevoegd. Er is ruimte voor 

lokaal maatwerk. Participatie wordt bevorderd. 

Wat betekent dat allemaal voor uw gemeente 

en medewerkers? 

Binnen het vergunningsproces vindt een grote 

verandering plaats. Verdergaande samenwerking 

met interne vakdisciplines, ketenpartners, andere 

overheden en belanghebbenden is essentieel. De 

rol van de raad en het college vormt daarbij ook 

een uitdaging. Complexe vergunningsprocessen 

laten zich niet in vaste procedures vangen, maar 

vragen om een planmatig en meer bemiddelend 

proces. Daarvoor zijn goed ingerichte systemen 

en processen nodig.

De opgave gaat verder dan de wijze van invulling 

van visie, regels en processen. De verandering 

gaat ook over een andere relatie van de overheid 

met haar inwoners, bedrijven en organisaties. Hoe 

handel je en hoe kom je over als organisatie en 

als medewerker? Dat bepaalt het succes om 

sturing te geven aan een gezonde en veilige 

leefomgeving.  Kortom, er gaat veel veranderen 

voor de dagelijkse praktijk. 

Uitstel van de invoering brengt kansen met zich 

mee. U kunt zich nog beter voorbereiden, door 

alvast te werken in de geest van de wet. Door te 

oefenen met de instrumenten en nieuwe 

processen, gaan u en uw medewerkers de werking 

van de wet ervaren. Tijd voor een invulling op 

maat, die past bij uw organisatie en medewerkers. 

Online programma 

BMC werkt in de breedte aan de opgave van de 

omgevingswet. Onze dienstverlening is ingericht 

vanuit het gedachtengoed dat door samen op te 

trekken - inwoners, bestuurders, managers en 

medewerkers - bestaande manieren van werken 

kunnen worden veranderd. Daarmee benutten we 

de maximale kansen van de Omgevingswet en 

sluiten we nog beter aan bij wat de maatschappij 

van ons vraagt.

Onze ervaring bij gemeenten, inhoudelijke kennis 

en expertise in training en coaching hebben we 

gebundeld in deze online cursus. De e-learning 

geeft cursisten een volledig beeld van de werking 

van de wet en zet aan tot werken in de geest van. 

Dit biedt concrete handvatten voor de invulling 

van de rol van de organisatie en de individuele rol.

Bewustwording en inzicht

De Omgevingswet beoogt een gezonde en veilige 

leefomgeving. De e-learning helpt bewustwording 

te vergroten van de opgave die de nieuwe wet 

met zich meebrengt.

Ook krijgen de cursisten inzicht in:

• de context en geest van de Omgevingswet; 

•  de nieuwe rol van de overheid en haar  

medewerkers;

•  de nieuwe (vergunnings)processen en te 

maken keuzes;

•  de functie van het Digitaal Stelsel  

Omgevingswet; 

•  de relatie van de overheid met haar inwoners, 

bedrijven en organisaties;

•  de factoren die bepalend zijn voor het  

succesvol invoeren van de Omgevingswet.



Module 2  Het nieuwe vergunningen-
proces, de processen

Wat u leert

•  u krijgt inzicht in het ‘nieuwe’ 

vergunningenproces (bij inwerkingtreding 

van de wet): van idee tot oplevering;

•  u krijgt kennis van de belangrijkste 

veranderingen onder de nieuwe 

wetgeving en de gevolgen daarvan in 

processen;

•  u krijgt inzicht in het inrichten van 

flexibele en complexe processen binnen 

de Omgevingswet (andere manier van 

werken).

Module 3  Digitaal Stelsel  
Omgevingswet (DSO)

Wat u leert

•  u krijgt inzicht in de kwaliteit en werking 

van het DSO (wat is het wel en wat niet);

•  u krijgt inzicht in de eigen gemeentelijke 

opgave hierin (wat het DSO niet regelt, 

moet je zelf doen);

•  u krijgt inzicht in de relatie tussen 

dienstverlening (digitaal), DSO en 

informatievoorziening;

•  u wordt zich ervan bewust dat DSO één 

bron is voor iedereen: eigenaarschap bij 

veranderingen aan de bron.

Module 4  De menskant

Wat u leert

•  u krijgt kennis van en inzicht in de geest 

van de Omgevingswet en de nieuwe rol van 

de overheid en haar medewerkers;

•  u krijgt kennis van en inzicht in wat 

coöperatief samenwerken bevordert en 

wat het belemmert;

•  u krijgt kennis van en inzicht in omgaan 

met weerstanden en conflicten.

Module 1 Omgevingswet algemeen

Wat u leert

•  u ziet de context van de Omgevingswet 

en welke mogelijkheden u heeft om te 

sturen vanuit verschillende rollen;

•  u krijgt inzicht in het belang van een  

heldere sturingsfilosofie, en het invoeren 

ervan, als basis voor verandering vanuit 

een gemeente;  

•  u herkent de samenhang tussen de kern-

instrumenten en kent de mogelijkheden 

om de instrumenten toe te passen binnen 

de vrijheden die u heeft als overheid en 

passend bij uw sturingsfilosofie.

Vier modules 

De e-learning bestaat uit vier modules. Naast een 

algemene module, gaat de e-learning vooral in op 

de aspecten waar de grootste verandering 

plaatsvindt. Ieder onderdeel sluiten we af met een 

aantal kennisvragen of interactieve opdrachten 

die inzicht geven in de eigen rol of persoonlijke 

communicatiestijl. 

Module 1 Omgevingswet algemeen

Module 2  Het nieuwe vergunningenproces,  

de processen

Module 3 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Module 4 De menskant 



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl
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Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie of een offerte op maat ontvangen, neemt u dan contact op met:

Jolanda Scheffer

cbd@bmc.nl

06 - 10 03 95 02

Hoe kunt u deelnemen?

De e-learning is beschikbaar via het Maester-

platform en is af te nemen in losse modules.  

Het online platform biedt u altijd en overal inzicht 

in de voortgang en resultaten. Licenties voor de 

e-learning zijn een jaar lang geldig. Wij maken 

voor u altijd een offerte op maat. 


