
   

Handleiding

Bordspel Omgevingswet 

Het doel van het spel
Het spel bevordert de dialoog over de Omgevings-
wet en helpt discussie over de veranderopgave op 
gang te brengen tussen verschillende functiegroe-
pen. En daarnaast leren de spelers gelijk meer over 
de Omgevingswet en de implicaties ervan. 

Hoe werkt het?
De spelers gaan met elkaar in gesprek over de 
implementatie van de Omgevingswet. Hiertoe 
kruipen zij in de huid van de organisatie in het jaar 
van invoering en in de jaren erna. Op basis van de 
antwoorden ontstaat er een beeld van de ambitie en 
veranderstrategie.

Deelnemers
Het spel wordt gespeeld in 1 of meerdere groepen 
van 4-8 personen. Het spel werkt het best met 
medewerkers met een verschillende achtergrond of 
van verschillende afdelingen. 

Het kennisniveau van de spelers mag variëren; het is 
juist de bedoeling dat ze met elkaar het gesprek 
aangaan en kennis delen.

Er is per groep één facilitator nodig. De facilitator 
stelt de vragen aan de spelers en bespreekt met hen 
de uitkomsten. Minimaal één van de facilitators moet 
goed op te hoogte zijn van de Omgevingswet en de 
veranderstrategieën.

De voorbereiding
Het bordspel wordt, liefst in kleur, uitgeprint. U kunt 
kiezen uit :
• een A2 formaat 
• vier A4’tjes die met plakband aan elkaar kunnen 

worden geplakt en samen het bord vormen

U print, liefst in kleur, de kaarten van 2021 en de 
kaarten voor 2024 uit. Er staan 4 kaarten op een A4; 
u knipt de kaarten uit.

Per groep heeft u 1 bordspel en 2 sets kaarten (één 
voor 2021, één voor 2024) nodig.

Het spel kan zelfstandig worden uitgevoerd in één 
uur. Betere resultaten zijn haalbaar als het spel wordt 
ingeleid door een korte presentatie over de Omge-
vingswet, de gevolgen ervan en uitleg over de 
veranderstrategieën (zie ook hieronder).
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Het bord en de kaarten
Op het bord en de kaarten treft u de letters A, B, C 
en D aan. Deze corresponderen met de verander-
strategieën:

A = Consoliderend
B = Calculerend
C = Onderscheidend
D = Vernieuwend

De kaarten gaan over allerlei terreinen van de 
Omgevingswet: visie op de wet, informatievoorzie-
ning en dienstverlening, juridische kerninstrumenten 
en samenwerking in de keten.

Het spelverloop
U plaatst de kaarten in het midden van het spel. De 
spelers beginnen met de kaarten van 2021. Het is 

niet verplicht om alle kaarten op te spelen. Het kan 
handig zijn een tijd af te spreken over de duur van 
het spel.

U pakt de eerste kaart van het dek en stelt de vraag. 

De spelers gaan met elkaar in gesprek en kiezen uit 
antwoord A, B, C of D. U legt de kaart op het bord 
bij het vak dat correspondeert met de keuze van de 
spelers (A, B, C of D).

Als u de kaarten van 2021 heeft gespeeld, bespreekt 
u met de speler in welk vak de meeste kaarten 
liggen en welk ambitieniveau daar bij hoort. U 
vervolgt daarna met de kaarten van 2024 en be-
spreekt na afloop de uitkomst met de spelers. 


