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Binnenlands Bestuur:  

“AMBTENAREN GEMEENTE (…) LEREN VAKER 'JA' TE ZEGGEN 
De Omgevingswet vraagt een andere instelling en houding van alle 
ambtenaren in het gemeentehuis. (…) Het gaat erom dat je meedenkt en 
oplossingen zoekt, en tegelijk dat je duidelijk grenzen stelt. (…) Iedereen 
moet inzien dat je wel die instelling nodig hebt om van de nieuwe 
Omgevingswet een succes te maken. (…) Wij willen dat íedereen in die 
cultuurverandering meegaat. (…) Alle ambtenaren gaan deze servicecursus 
volgen.



‘Anders werken’ onder de Omgevingswet

Van Naar

Overheid Samenleving
Toetsen van plannen

Nee mits
Sectoraal beleid

Controleren 
Veel complexe regels

Toetsen op criteria
Probleemgericht

Generieke benadering

Mogelijk maken van initiatieven
Ja tenzij

Integraal beleid
Vertrouwen

Minder en toepasbare regels
Wegen op waarde
Oplossingsgericht

Maatwerk



ORGANISATIE
ONTWIKKELING

WERVING

SELECTIE

ON BOARDING

LOOPBAANPLANNING BEOORDELEN & BELONEN

OPLEIDEN

OUTPLACEMENT

UITWISSELEN
PENSIOEN

KENNIS 
MANAGEMENT

OPLEIDEN

KENNIS

VAARDIGHEDEN

COMPETENTIES

AMBITIES

PROFIEL

COACHEN

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELINGPROFIELEN

STRATEGISCH	PERSONEELSPLAN



Wat ligt er aan handreikingen?
Profielen ‘Werkende processen’

Oktober 2017

April 2020



• Stel profielen op voor de volgende rollen 
1. Casemanager 
2. Vergunningverlener 
3. Toezichthouder en Handhaver 
4. Juridisch adviseur 
5. Specialistisch adviseur 

• Zorg ervoor dat duidelijk is hoe de profielen matchen op de deskundigheidsgebieden van de VTH 
Kwaliteitscriteria 

• Werk voor elke rol de volgende competenties uit:  
a) Omgevingsbewust 
b) Verbinden 
c) Bestuurlijke sensitiviteit 
d) Integraal (samen)werken 
e) Verantwoordelijkheid

Opdracht herijking competentieprofielen



OPBOUW

• Omschrijving van de rol 

• Competenties 

• Niveau 

• Dilemma's 

• Relatie met deskundigheidsgebied 



• Gebruik de competentieprofielen als basis. Pas ze waar nodig aan op basis van de eigen 
organisatiekenmerken (voorbeeld: onderscheid tussen Initiatiefmanager en Casemanager) 

• Binnen twee profielen is de keuze gemaakt om een competentie te vervangen: 
o Vergunningverlener: “oordeelsvorming” i.p.v. “bestuurlijke sensitiviteit” 
o Toezichthouder en Handhaver: “assertiviteit” i.p.v. “bestuurlijke sensitiviteit” 

• Keuze voor een expliciet onderscheid tussen:  
o Juridisch adviseur: vanuit juridische blik gericht op integraliteit, samenwerken en informatie 

delen 
o Specialistisch adviseur: adviseren over beleid, specialist op eigen thema 

• Iedere medewerker is anders, kent een ander vertrekpunt en vervult een specifieke rol 
in processen. Verzand niet in klassikale trainingen.

Aandachtspunten



Vragen of opmerkingen?
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Links: 
• VNG website werkende processen: 

Werkende processen | VNG 
• Omgevingswet en HR: Omgevingswet: 

nieuwe wet, andere competenties | VNG 

Contactgegevens:   
• Vincent Damen  
• damen@processpecialisten.nl  
• 06 46 16 26 77

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
https://vng.nl/artikelen/omgevingswet-nieuwe-wet-andere-competenties
https://vng.nl/artikelen/omgevingswet-nieuwe-wet-andere-competenties
mailto:damen@processpecialisten.nl

