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Introductie
Invoering van de Omgevingswet is voor alle betrokkenen een 
complexe opgave. Complex omdat de verandering plaatsvindt 
te midden van andere veranderingen die nog niet voltooid zijn.  
Complex omdat veel partijen betrokken zijn die verschillende 
rollen en belangen hebben. En niet in de laatste plaats complex 
omdat er zo veel deskundigen zijn die ideeën, inspiratie of 
instrumenten bieden om de verandering te ondersteunen en het 
lastig is hieruit de beste oplossing te kiezen. 

Tegelijkertijd is invoering van de Omgevingswet ook gaaf 
en biedt de Wet alle betrokkenen een unieke kans om 
de veranderingen en ontwikkelingen op technisch en 
organisatorisch vlak van de afgelopen jaren met elkaar te 
verbinden. En samen te experimenteren en iets bijzonders neer 
te zetten. De invoering is daarmee een soort etalage die de 
transformatie zichtbaar maakt die in voorgaande jaren is ingezet. 

Waarom zou je deelnemen?
De kern van de leerreis wordt gevormd door een serie van vier 
bijeenkomsten, waarin je samen werkt aan en experimenteert 
met actuele praktijkvragen rondom de invoering van de 
Omgevingswet. De eerste drie bijeenkomsten zijn de 
Opdrachtnemers onder elkaar. In de eerste bijeenkomst van de 
Opdrachtgevers schuiven direct de Maatschappelijke partners 
aan. De tweede en derde bijeenkomst zijn de Opdrachtgevers 
onder elkaar. In de vierde bijeenkomst wordt de verbinding 
gelegd tussen Opdrachtgevers, Opdrachtnemers en 
Maatschappelijke partners.

De leerreis biedt jou:
ü Nieuwe perspectieven en instrumenten;
ü Een inspirerende experimenteerplek om elders werkende  
    initiatieven te delen en uit te proberen voor de eigen 
    aanpak; 
ü Toegang tot de laatste stand van zaken over actuele thema’s 
    én het bijbehorende netwerk;
ü Toegang tot beschikbare ideeën en instrumenten én 
    bijbehorende contactpersonen;
ü Handvatten, kennis en vaardigheden om vanuit je eigen rol 
    ontwikkelingen te versnellen en
ü Ondersteuning tussen de fysieke bijeenkomsten door via:
 o MOOCS
 o chatsessies met deskundigen 
 o een (digitaal) leerplatform 
 o een vaste contactpersoon

Voor wie is de leerreis bedoeld?
De leerreis is bedoeld voor Programmamanagers, Projectleiders, 
Verandermanagers en de verantwoordelijke Directie- en 
Bestuursleden bij gemeenten, waterschappen, provincies, 
omgevingsdiensten en het Rijk

Meer informatie?
De leerreis start in september 2017, exacte data kan je hier 
vinden. 

Deelname aan de leerreis vraagt een eigen bijdrage per 
deelnemer van € 695,- exclusief BTW.

Leerreis Omgevingswet
‘Aan de slag met de Omgevingswet’ 

https://www.vngacademie.nl/producten/ambtenaar/leerreis-omgevingswet.aspx

