3X3 SCAN
OMGEVINGSWET
Als kennispartner van de overheid bereiden wij u voor op de komst
van de Omgevingswet. De Omgevingswet betekent een sterke
vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Steeds meer gemeenten
realiseren zich welke ingrijpende verandering dit vraagt van hun
organisatie en de betrokken professionals. Niet de letter van de wet,
maar haar achterliggende doel wordt leidend.
De 3x3 scan Omgevingswet geeft een compleet beeld van kennis,
houding en gedrag binnen uw organisatie. Hoe staat u ervoor?

Lees verder


RUIMTEMEESTERS | Daviottenweg 40 (de Koffiebrandery) | 5222 BH ’s-Hertogenbosch
T 088 - 400 28 00 | E welkom@ruimtemeesters.nl | W ruimtemeesters.nl

De dienstverlening ‘nieuwe stijl’ vraagt niet alleen om een kennis-update. Het is nog
belangrijker dat er vanuit een nieuwe basishouding naar de burger wordt gekeken
– en dat die houding ook omgezet wordt in nieuw gedrag.
Een drieledige transitie dus, die alleen slaagt als bestuur, MT en ambtelijk apparaat hier
gedrieën in optrekken. Immers, als de relatie met de burger zo wezenlijk verandert,
vraagt dat ook om nieuwe afstemming intern. Wij spreken dan ook graag over
‘de 3 x 3 transitie’.

UW TRANSITIEBEHOEFTE IN KAART:
3X3 SCAN OMGEVINGSWET
Uw gemeente kent een uniek startpunt voor deze transitie. Waar te beginnen?
3x3 scan Omgevingswet
Met onze scan brengen wij in kaart welke ontwikkelthema’s het meeste aandacht
verdienen in het transitieproces. Hierdoor ontstaat een goed startbeeld van kennis,
houding en gedrag op de drie verschillende lagen van uw organisatie.
De resultaten uit de scan bieden wij op de volgende manier aan:
• Overzichtelijk rapport met 3 x 3 adviezen over stand van zaken;
• Lijst met aanbevelingen over concrete veranderstappen;
• Terugkoppeling door twee van onze deskundigen (Omgevingswet en
Veranderkracht).

VERVOLGSTAPPEN
Wij bieden gerichte ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet voor
bestuurders, managers en ambtenaren om over de juiste kennis, houding en gedrag
te kunnen beschikken. Deze ondersteuning is een integraal onderdeel van het
‘3x3 transitieplan Omgevingswet’. Daarbij kan gedacht worden aan:
1.	Kennistrainingen rondom de Omgevingswet, verzorgd door onze deskundige
Omgevingsspecialisten en op maat gemaakt voor de specifieke doelgroep.
2.	Training & Coaching voor het aanleren van de juiste houding en het juiste
gedrag, voor zowel bestuurder, manager als ambtenaar.
3.	Procesbegeleiding biedt begeleiding bij het daadwerkelijk realiseren van de
vernieuwde samenwerking intern en extern.

VERDER PRATEN?
Aan de hand van onze 3x3 scan Omgevingswet bespreken we graag met u hoe we
uw organisatie en medewerkers Omgevingswetproof kunnen maken. Schrijft u zich
daarom vandaag nog in via: 3x3 scan Omgevingswet.
De 3x3 scan Omgevingswet met beknopt adviesrapport en deskundigengesprek
bieden wij aan voor € 895,- ex btw.

OVER ONS
Ruimtemeesters is dé kennispartner voor de overheid, ondernemers en particulieren
op het brede werkveld van de Omgevingswet. Onze Omgevingsspecialisten en
Omgevingsregisseurs werken samen op de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs-en privaatrecht. Ruimtemeesters is inzetbaar op basis van
advies, detachering, projectleiding of procesondersteuning. Via samenwerking en
kennisdeling binnen ons netwerk zorgen we ervoor dat wij u altijd met de meest
actuele kennis en instrumenten van dienst kunnen zijn. Voor deze scan werken wij
samen met ‘Meerkat – experts in veranderkracht bij organisaties’.
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