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Voorwoord
Projecten worden steeds groter en complexer. 
Dat vraagt om een integrale aanpak. TASK 
biedt in de markten Infra, Ruimte en Vastgoed 
hoogwaardige projectoplossingen op het gebied 
van Integraal Projectmanagement (IPM) aan. 
Zowel met productverantwoordelijkheid als 
inspanningsverantwoordelijkheid. Oplossingen 
die aansluiten bij de huidige en toekomstige 
behoefte van publieke opdrachtgevers.

Door ons motto “bouwen op mensen” stellen 
wij ons personeel centraal. Hierdoor weten 
wij medewerkers maximaal uit te dagen en 
een beroep te doen op hun samenwerkings-
vermogen, betrokkenheid en ondernemersgeest. 
Kennis staat binnen onze organisatie centraal en 
is de basis voor onze dienstverlening. 

Naast de diverse items die wij inzetten voor 
kennisdeling, zoals onze werkoverleggen, 
thema-avonden, lunchbijeenkomsten en work- 
shops, is onderzoek ook een belangrijk aspect. 

Bas Groenendijk en Monica Melis, beide senior 
consultants uit het team omgevingsmanagement 
bij TASK, vonden elkaar in hun betrokkenheid bij 
de ontwikkeling van het omgevingsmanagement 
bij waterschappen. Samen hebben we de moge-
lijkheden onderzocht hoe we met een onderzoek 
kennis kunnen delen met onze partners. Een mooi 
voorbeeld waar betrokkenheid, ondernemersgeest, 
samenwerken en kennisdeling samenkomen. Het 
idee sluit naadloos aan bij onze missie: duurzaam 
toegevoegde waarde leveren aan toonaangevende 
projecten in de markten Infra, Ruimte en Vastgoed.

De achtergrond van het onderzoek was ingegeven 
door het spiegelen van het IPM-model uit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. We wilden  
weten hoe waterschappen de rol van omgevings-
management momenteel invullen en hoe 
omgevingsmanagement zich ontwikkelt op 
toekomstige ontwikkelingen.

Dit onderzoek wordt kosteloos beschikbaar gesteld,  

zodat de opgehaalde kennis en conclusies breed 
kunnen worden gedeeld. We hopen dat dit 

aanleiding geeft voor meer inzicht, verbetering 
en vervolgonderzoek. Want ontwikkelen doen we 
gezamenlijk als (deel)markt. Zo zijn wij en is onze 
omgeving overtuigd dat TASK een professionele 
en prettige organisatie is, die opereert op basis 
van gelijkwaardigheid, respect, openheid en 
gedrevenheid. Dit doen wij al ruim 20 jaar.

De directie van TASK wenst de lezer veel plezier én 
kennis toe. Mocht u naar aanleiding van dit rapport 
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
TASK.  Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Martin van de Kamp
Directeur TASK
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Hoofdstuk 1

Inleiding
In dit eerste hoofdstuk introduceren we de aanleiding en het doel voor dit onderzoek. 
Daarbij, in de tweede paragraaf, een persoonlijk woord over het ontstaan en het belang 
van dit onderzoek. Om het gestelde doel voor dit onderzoek te behalen hebben we een 
tweetal hoofdvragen opgesteld, die vervolgens nader worden toegelicht. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk behandelt de praktische opbouw van het rapport. 

5 
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1.1 Aanleiding
Waar wegen worden verbreed, waar een 
stationsgebied wordt vernieuwd of waar dijken 
worden versterkt, projecten hebben een duidelijke 
impact op de omgeving. Dat is altijd zo geweest. 
Als projectteam heb je er belang bij om alle 
stakeholders, belanghebbenden uit de omgeving, 
proactief te betrekken. Weerstand uit de omgeving 
kan namelijk leiden tot een overschrijding van 
het budget en/of het uitlopen van deadlines. Je 
kunt stellen dat het managen van de omgeving 
een belangrijke succesfactor is voor grote 
civieltechnische projecten. Wat wij zien is dat het 
managen van een omgeving op diverse manieren 
wordt georganiseerd.

In 2006 heeft Rijkswaterstaat (RWS), met de 
introductie van het Integraal Projectmanagement 
(IPM), een eenduidige methode ontwikkeld, om 
complexe projecten te managen. Dit betekent 
voor de rollen in het IPM-team focus op de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo 
ook voor de rol van de omgevingsmanager. 

 
Volgens de definitie van Rijkswaterstaat is de 
Omgevingsmanager verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke inbedding van het project 
en is daarmee de intermediair tussen de 
projectorganisatie en haar omgeving. In verge-
lijking tot Rijkswaterstaat staat pas sinds een 
jaar of vijf omgevingsmanagement ook bij water-
schappen meer en meer centraal. Bij projecten van 
waterschappen wordt omgevingsmanagement 
ingezet om draagvlak te creëren, omgevingsgericht 
te werken en de belangen van stakeholders te 
borgen. We constateren dat waterschappen 
soms nog zoekende zijn naar de juiste aanpak 
hoe omgevingsmanagement in te zetten. 
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
is het gebruikelijk dat waterschappen hun 
organisatie organiseren volgens het IPM-model. 
Daarmee krijgt ook omgevingsmanagement 
een plek in de organisatie. We zien echter dat 
veel waterschappen moeite hebben met het 
implementeren van deze werkwijze. Daarnaast 
is er mede door de komst van de Omgevingswet,  

 
die naar verwachting in 2021 zal intreden, 
in de toekomst wellicht een andere insteek 
nodig. Voorlopig is omgevingsmanagement 
bij waterschappen nog volop in ontwikkeling. 
Voor ons aanleiding om te onderzoeken hoe 
omgevingsmanagement momenteel wordt 
uitgevoerd én hoe waterschappen in de 
toekomst op alle ontwikkelingen inspelen. 
Uiteindelijk zal dit onderzoek kennis leveren 
voor een professionaliseringsslag van 
omgevingsmanagement bij waterschappen!

1.2 Woord over de onderzoekers
Bas Groenendijk, senior projectconsultant bij 
TASK, is actief als omgevingsmanager bij grote 
infrastructurele projecten. Ook is hij bestuurder 
bij het waterschap Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. Als bestuurder kreeg 
hij de overeenkomst tussen het Hoogheem-
raadschap en het Hoogwaterbeschermings-
programma voor ogen. Hierin stond dat de 
organisatie van het Hoogheemraadschap zich  
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moest spiegelen aan het Integraal Project-
management model van Rijkswaterstaat. 

Bas: “Ons Hoogheemraadschap had geen ervaring 
met het IPM-model. Als het Hoogheemraadschap 
deze ervaring mist en daardoor moeilijkheden ervaart 
met de integratie van het IPM-model in de organisatie, 
hoe zou het dan met andere waterschappen gaan? Zo 
is het idee geboren voor dit onderzoek”.

Monica Melis, senior projectconsultant bij 
TASK, is actief als omgevingsmanager bij grote 
infrastructurele projecten, zowel bij Rijkswaterstaat 
als bij waterschappen.

Monica: ”Ik heb de worsteling met het IPM-model 
mogen aanschouwen bij verschillende water-
schappen. Ik wilde graag weten of deze worsteling 
ook bij andere waterschappen speelde”.

 
Bas en Monica vormen samen een team met veel 
kennis en ervaring binnen de overheid én (meer in 
het bijzonder) binnen de waterschappen. Bas en 
Monica: “We wilden dit onderzoek aangrijpen om de 
verbinding te leggen tussen de diverse waterschappen 
en (wellicht) een gemene deler te ontdekken zodat 
de waterschappen van elkaar kunnen leren. Door 
omgevingsmanagers voor omgevingsmanagers”.

1.3 Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om (1) in kaart te 
brengen hoe omgevingsmanagement wordt 
toegepast bij waterschappen en (2) om kennis 
te leveren voor een professionaliseringsslag van 
omgevingsmanagement binnen waterschappen. 
Deze doelstelling uit zich in een tweetal 
hoofdvragen. 

Hoofdvraag 1
Hoe wordt omgevingsmanagement/de rol van 
de omgevingsmanager toegepast binnen de 
waterschappen?

Hoofdvraag 2
Hoe kan omgevingsmanagement binnen de 
waterschappen geprofessionaliseerd worden met het 
oog op de toekomst?

1.4 Opbouw van het rapport
We beginnen met bespreken van de 
onderzoeksmethoden in hoofdstuk 2. We 
behandelen de eerste hoofdvraag, plus deelvragen, 
in het derde hoofdstuk. We besluiten hoofdstuk 
drie met een korte reflectie op de huidige 
situatie. In hoofdstuk 4 gaan we in op de tweede 
hoofdvraag, waar we juist vooruitblikken op de 
toekomst. Uiteindelijk worden in hoofdstuk 5 
alle resultaten besproken en trekken we in het 
licht van de resultaten conclusies. Hoofdstuk 
6 richt zich op de aanbevelingen waarin we de 
waterschappen praktische ideeën meegeven hoe 
ze omgevingsmanagement in de eigen organisatie 
kunnen optimaliseren.
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1.5 Managementsamenvatting
Het onderzoek heeft aan de hand van de twee 
hoofdvragen de volgende informatie gegenereerd; 

Hoe wordt omgevingsmanagement toegepast 
binnen de waterschappen?

• IPM wordt toegepast bij alle waterschappen, 
nuance: niet bij alle projecten;

• Voornamelijk positieve geluiden over de inzet 
van de IPM-methodiek;

 » Hoe beter de organisatie wordt meegenomen, 
hoe beter het IPM-model ervaren wordt.

• Alle waterschappen gebruiken omgevings-
managers, in hoofdlijn met hetzelfde doel, maar 
er zijn nuances;

 » Vooral om de omgeving te betrekken, project 
wordt kwalitatief beter (co-creatie).

 » Veel gekopieerd van het RWS-functieprofiel. 
• Investering in omgevingsmanagement kan juist 

kosten besparen;
 » Kan onnodige overleggen van de bestuurlijke 

tafel verminderen.

 » Project vaker binnen tijd en geld (minder 
weerstand uit omgeving).

Welke factoren dragen bij aan het 
professionaliseren van omgevingsmanagement?

• Alle waterschappen zien de rol van 
omgevingsmanagement inhoudelijk veranderen;

 » Een enkeling denkt niet inhoudelijk, 
maar wel wat betreft het belang van 
omgevingsmanagement in de organisatie;

• De Omgevingswet gaat de rol van 
omgevingsmanager veranderen;

 » Participatie wordt een beroepsgrond. 
• Omgevingsmanager wordt meer gebieds-

manager;
 » Projectgrenzen vervagen.
 » Competentie --> van buiten naar binnen 

denken.
• Weinig waterschappen zijn voorbereid op de 

toekomst;
 » Slechts enkelen hebben een strategie op  

 
het gebied van omgevingsmanagement 
ontwikkeld.

• Alle waterschappen hebben behoefte aan 
het professionaliseren van omgevings-
management;

 » Kennis delen, opleiden, strategie, 
positioneren omgevingsmanagement, 
samenwerken, producten, recruitment.

Praktische aanbevelingen

• “Omarm” de IPM-methodiek;
• Positioneer omgevingsmanagement;
• Maak een (strategisch) omgevings-

managementplan;
• Kennisdelen;
• Zorg voor voldoende kennis;
• Stel de buitenwereld centraal;
• Kennisdeling op een andere wijze toepassen;
• Focus op de omgevingsmanager van de 

toekomst.

Het onderzoek geeft een goed beeld waar de 
waterschappen met omgevingsmanagement 
staan en waar ze naar toe moeten. Het geeft 
handvatten voor verdere professionalisering. 
Als we de kennis met elkaar bundelen kunnen 
de stappen sneller en groter zijn. We hopen dat 
dit onderzoek hierin een goede bijdrage levert.
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Hoofdstuk 2

Methoden van onderzoek
In dit hoofdstuk zal de methode van onderzoek verder toegelicht worden. Er wordt een 
toelichting gegeven hoe het proces is opgezet en op welke wijze het onderzoek verricht is.

13 12 



14 Methoden van onderzoek 15 

2.1 Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek betreft een kwalitatieve casestudy 
bestaande uit diepte-interviews met de 
(geselecteerde) medewerkers (hierna aangeduid 
als: ‘respondenten’). 

Er is gekozen voor casestudy onderzoek met 
diepte-interviews aangezien deze methodiek 
ons in de gelegenheid stelt een verschijnsel (lees 
omgevingsmanagement) in zijn eigen context te 
onderzoeken (Yin 2003: 14).  Hierdoor komen we tot 
inhoudelijke informatie en kunnen we daarbij ook 
de nuance van die informatie beoordelen.

2.2 Selectie van cases en procedure
Bij de selectie van het onderzoek zijn alle 21 
waterschappen gevraagd of ze interesse hadden 
om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij is een 
uitgebreide toelichting gegeven op de achtergrond, 
methode en doelstelling van het onderzoek. Het  

 
onderzoeksteam had voor een representatief 
onderzoek gerekend op een 80% respons. Echter 
hebben alle waterschappen deelgenomen, waar-
door er een 100% respons rate is behaald. Hierdoor 
zijn er 21 cases onderzocht. 

Tevens is het onderzoek kenbaar gemaakt bij het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna: ‘het 
HWBP’) en heeft het HWBP het onderzoek verspreid 
binnen de community omgevingsmanagement. 

De diepte-interviews hebben plaatsgevonden op de 
kantoren van de deelnemende waterschappen. Er  
is hierbij een vertrouwde omgeving gecreëerd  
waarin vrij gesproken kon worden. Aan het begin 
is kenbaar gemaakt dat de waterschappen en 
medewerkers anoniem zullen blijven en dat er 
in dit onderzoek uitsluitend wordt verwezen 
naar ‘waterschappen’ (zonder daarbij nadere 
verduidelijking te bieden over welke waterschappen/
respondenten het gaat).     

Bij ieder waterschap zijn medewerkers betrokken  
die eenzelfde functie vervullen binnen de organi-
satie. Per waterschap zijn 2 medewerkers geïnter-
viewd.  Onder deze twee medewerkers bevond zich 
in ieder geval een omgevingsmanager. De tweede 
medewerker betreft, afhankelijk van de persoon 
waaraan de omgevingsmanager direct rapporteert, 
de teamleider ofwel het afdelingshoofd waaraan 
de omgevingsmanager verantwoording afgelegd. 
Dit is verschillend per waterschap. In totaal zijn 42 
medewerkers geïnterviewd. 

Yin, R. (2003; 3rd rev ed). Case study research: design and methods. 
Thousand Oaks: Sage.
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2.3 Diepte-interviews
Ter beantwoording van de eerste hoofdvraag; 
Hoe wordt omgevingsmanagement/de rol van 
de omgevingsmanager toegepast binnen de 
waterschappen?, hebben we een aantal deelvragen 
geformuleerd.  

• Wat is omgevingsmanagement? 
• Wordt er binnen de waterschappen strategie 

gevoerd op de uitrol van omgevingsmanage-
ment binnen de organisatie?    

• Hoe en met behulp van welk(e) model(len)  
wordt omgevingsmanagement toegepast bin-
nen de organisatie? 

• Heeft de functie ‘omgevingsmanager’ een  
plaats gekregen in de organisatiestructuur van 
de waterschappen en sinds wanneer?

• Met welk doel wordt de omgevingsmanager in 
een project ingezet?

• In welke fase van het project wordt de 
omgevingsmanager betrokken? 

• Wat zijn de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de omgevings- 

manager?
• Op welke manier wordt de rol ingezet?

Ter beantwoording van de tweede hoofdvraag; 
Hoe kan omgevingsmanagement binnen de 
waterschappen geprofessionaliseerd worden met 
het oog op de toekomst?, hebben we de volgende 
deelvragen geformuleerd. 
 
• Wat is de toekomstvisie (en welke van invloed 

zijnde factoren spelen hierbij een rol) op 
omgevingsmanagement?

• Wat is de toekomstvisie (en welke van invloed 
zijnde factoren spelen hierbij een rol) op de rol 
van de omgevingsmanager?

• Welke competenties/vaardigheden vergen de 
toekomstige ontwikkelingen/factoren van de 
omgevingsmanager?

Voor de vragenlijst van de diepte-interviews wordt 
verwezen naar Bijlage 1 van dit onderzoek.   
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Hoofdstuk 3

De status quo: hoe wordt 
omgevingsmanagement toegepast binnen 
waterschappen?
In dit hoofdstuk wordt de eerste hoofdvraag behandeld. We gaan in op de vraag wat de 
waterschappen onder omgevingsmanagement verstaan. Vervolgens zal met behulp van 
de antwoorden van de respondenten inzichtelijk worden gemaakt hoe en/of met behulp 
van welke modellen/instrumenten omgevingsmanagement wordt ingezet binnen de 
organisaties. Het IPM-model en de verschillende wijze waarop dit model een plek heeft 
gekregen binnen de waterschappen wordt uitgebreid beschreven.      

In het tweede deel van dit hoofdstuk, wordt ingegaan op de rol van de omgevingsmanager 
binnen organisaties. We staan stil bij de vraag met welk doel en welke fase van het project 
de omgevingsmanager wordt ingezet. Ook komen de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de omgevingsmanager aan bod en wordt bezien op welke wijze de rol 
van de omgevingsmanager wordt ingevuld (bijvoorbeeld intern of extern personeel). We 
sluiten af met de conclusie.  

19 18 
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3.1 Wat is omgevingsmanagement?
Dat waterschappen het belang van omgevings-
management inzien staat buiten kijf. Alle 21 
waterschappen hebben aangegeven een vorm van 
omgevingsmanagement toe te passen in de huidige 
organisatie. Maar wat verstaan waterschappen 
onder de term omgevingsmanagement? Om hier 
meer inzicht in te krijgen, hebben wij een open vraag 
gesteld, de antwoorden hebben we weergegeven in 
de “woordenwolk” hiernaast.

Er wordt een veelvoud aan diverse antwoorden 
gegeven op de vraag: “Wat verstaat u onder 
omgevingsmanagement?” Er zijn in totaal 209 
keywords/ omschrijvingen te destilleren uit deze 
antwoorden. De meest gehoorde antwoorden 
luiden als volgt: 

• Omgeving betrekken (31)
• Stakeholdermanagement (31)
• Omgevingsmanagement is voor ons de 

omschrijving conform het RWS-profiel* (11)
• Conditionering (9)

 
• Belangen managen (7)

Als we deze antwoorden tegen het licht houden 
met de 209 keywords/omschrijvingen dan valt op 
dat er geen eenduidige omschrijving is als het gaat 
om omgevingsmanagement. 

*Omgevingsmanagement volgens het 
RWS-profiel 

Omgevingsmanagement: om de relatie met 
de omgeving en stakeholders in balans te 
houden gedurende het project. 

Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor 
het contact met de omgeving.

Figuur 1



22 De status quo: hoe wordt omgevingsmanagement toegepast binnen waterschappen? 23 

In het interview is tevens de vraag opgenomen 
of binnen de organisatie een brede strategie* is 
ontwikkeld als het gaat om omgevingsmanagement. 
Zijn waterschappen bezig om omgevings-
management (breed) uit te rollen (binnen de eigen 
organisatie) conform een eenduidige strategie 
en visie of wordt omgevingsmanagement ad-hoc 
ingezet? 

• 14% van de waterschappen heeft al een strategie 
op omgevingsmanagement opgezet binnen de 
organisatie. 

• 38% van de waterschappen heeft een strategie 
op omgevingsmanagement in ontwikkeling.

• 48% van de waterschappen heeft geen strategie 
op omgevingsmanagement en heeft een 
dergelijke strategie evenmin in ontwikkeling. 

*Strategie

Onder ‘een strategie’ verstaan wij 
een beleidsdocument wat door het 
managementteam is vastgesteld en waarop 
de visie van omgevingsmanagement voor 
de organisatie is beschreven. Het geeft de 
kracht weer van omgevingsmanagement en 
de positie van de omgevingsmanager.

14%

48%

38%

Strategie op 
omgevingsmanagement

ja nee in ontwikkelingFiguur 2

Foto: Beeldenmeer
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3.2 Welke modellen worden er ingezet?
Wij hebben aan de respondenten de vraag 
gesteld welk model/methodiek wordt 
toegepast binnen het waterschap om 
omgevingsmanagement in de organisatie 
in te bedden. Dit betrof een gesloten vraag 
waarbij er gekozen kon worden uit meerdere 
antwoorden. De verschillende keuzes luidden 
als volgt: het IPM-model*; de traditionele 
methodiek*; of anders.

Deze vraag resulteerde in een eenduidig 
antwoord, namelijk: binnen alle 
waterschappen wordt het IPM-model 
toegepast. Dit eenduidige antwoord 
behoeft wel enig nuance. Het IPM-model 
wordt namelijk niet op alle projecten van de 
verschillende waterschappen toegepast (zie 
figuur 3). 

*IPM-model

Integraal Projectmanagement (IPM) is 
ontwikkeld om de interne en externe 
samenwerking zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De projecten worden uitgevoerd door 
een integraal projectteam. Gedurende alle fases 
van het project is zo duidelijk welke taken bij 
welk lid van het projectteam zijn belegd. 

Vijf processen, vijf rollen
IPM onderscheidt vijf processen. De IPM-
organisatie kent aan elk proces een specifieke 
rol toe. Zo ontstaat het vijf-rollenmodel. De vijf 
rollen worden primair door vijf verschillende 
personen vervuld. Verschillende rollen kunnen 
vervuld worden door een of meerdere personen. 
Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend 
team. De processen en bijbehorende rollen zijn:

 » Projectmanagement: gericht op het 
borgen van kwaliteit, draagvlak en  
afstemming. De projectmanager is (eind)
verantwoordelijk voor het boeken van een goed 
projectresultaat. 

 » Projectbeheersing: gericht op het beheersen 
van de risico’s en alle beheers-aspecten in 
het project. De manager projectbeheersing 
is verantwoordelijk voor het identificeren en 
beheersen van (mogelijke) integrale risico’s. 

 » Omgevingsmanagement: om de relatie met de 
omgeving en stakeholders in balans te houden 
gedurende het project. De omgevingsmanager 
is verantwoordelijk voor het contact met de 
omgeving. 

 » Technisch management: om de risico’s vanuit 
de techniek en organisatie te beheersen. De 
technisch manager is verantwoordelijk voor de 
technische en inhoudelijke inbreng in het project. 

 » Contractmanagement: om de risico’s die 
(kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de 
markt te beheersen. Ook tijdens de inkoopfase. 
De contractmanager is verantwoordelijk voor 
de contacten en contracten van de verschillende 
marktpartijen. 

‘Traditioneel’

Bij de traditionele methodiek wordt het 
project(team) aangestuurd door één projectleider. 
De projectleider stuurt een team met verschillende 
disciplines aan, maar neemt zelfstandig de 
beslissingen op alle disciplines (contractueel, 
technisch, omgeving en projectbeheersing).
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Uit het onderzoek blijkt dat 31% van de 
waterschappen het IPM-model uitsluitend bij 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna: 
‘HWBP’) projecten toepast. Daarnaast geldt dat 
52% van de waterschappen het IPM-model alleen 
bij grote projecten anders dan HWBP projecten 
inzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regionale 
versterkingsprogramma’s en gebiedsprogramma’s. 
Slechts bij 4% van de waterschappen is het 
IPM-model volledig uitgerold binnen de gehele 
organisatie. Tot slot past 13% van de waterschappen 
het IPM-model ‘anders’ toe. Onder deze noemer 
worden verschillende andere wijzen van toepassing 
genoemd zoals toepassing binnen de sector 
watersystemen of toepassing afhankelijk van de 
complexiteit van het project. Bij kleinschalige 
projecten met een complex karakter (bijvoorbeeld 
een dijkversterkingsopgave in stedelijk gebied) kan 
het gewenst zijn te werken met het IPM-model. 
Het waterschap maakt in die gevallen per project 
een integrale belangenafweging dat resulteert in 
het wel of niet toepassen van het IPM-model in de 
concrete situatie. 

HWBP

De afkorting ‘HWBP’ staat voor 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een 
programma waarin Rijk en waterschappen 
intensief samenwerken om Nederland 
te beschermen tegen overstromingen. 
De gezamenlijke doelstelling die het Rijk 
en de waterschappen nastreven is om 
de waterkeringen op orde te krijgen in 
Nederland.

Alleen HWBP 
projecten

31%

Alleen grote 
projecten

52%

Hele 
organisatie

4%

Anders
13%

IPM toepassing

Figuur 3
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De kracht van IPM
De ruime meerderheid van de waterschappen heb-
ben positieve ervaringen met de toepassing van 
omgevingsmanagement volgens het IPM-model 
(90%). Respondenten legden uit dat omgevings-
management door het IPM-model een duidelij-
kere plek krijgt in het 
project. Voorheen werd 
gewerkt met ‘traditione-
le’ teams waar meerde-
re projectmedewerkers 
een vorm van omge-
vingsmanagement in 
hun takenpakket had-
den. Omgevingstaken 
werden dus verspreid 
over de projectteamle-
den die genoodzaakt waren om deze taken uit te 
voeren naast de werkzaamheden die voortkomen 
uit hun eigen aandachtsgebieden (zoals techniek).

Door te werken volgens het IPM-model worden 
de omgevingstaken gebundeld neergelegd bij een 
omgevingsmanager (eventueel ondersteund door 
omgevingsadviseurs die altijd voldoende aandacht 
en tijd kunnen besteden aan de omgeving van het 

project). Respondenten 
ervaren dat door het 
aanbrengen van deze 
focus de kwaliteit 
van het omgevings-
management omhoog 
gaat en bijdraagt aan 
een verduidelijking 
van ieders taken en 
verantwoordelijkheden 
binnen het team.

Toch vingen wij ook tegengeluiden van het 
IPM-model op tijdens de interviews. Binnen 
de waterschappen waar het IPM-model nog 
onvoldoende geïntegreerd is in de organisatie, 
heeft men twijfels over nut en noodzaak van werken 
conform dit model. 

Voor projecten die binnen dergelijke waterschap-
pen wel overeenkomstig het IPM-model werken, 
geldt dat de IPM-rolhouders – in negatieve zin –  
als ‘koplopers’ worden beschouwd. Daar waar 
eerder (vóór het tijdperk van het IPM-model) 
het lijnmanagement eindverantwoordelijk was 
voor de projectteamleden, zijn het nu de IPM-
rolhouders die hen aansturen. Deze verschuiving 
van verantwoordelijkheden maakt dat het 
lijnmanagement het gevoel heeft dat zij niet langer 
meer mee mogen beslissen over inhoudelijke 
kwesties. Het IPM-model heeft daarmee in hun ogen 
een negatieve lading gekregen en roept weerstand  

‘’Ons project betrof een opwaardering van 
een relatief kleine regionale kering. Dit 

stuurden wij ‘traditioneel’ aan en iedereen 
deed een vorm van omgevingsmanagement 

erbij. Daar kwamen we al snel van terug. 
Omgevingsmanagement werd niet kwalitatief 
aangestuurd. De belangen waren te groot en 

daar kwamen we gaandeweg achter.’’

op. Daar waar de projectteams binnen sommige 
waterschappen dus hun uiterste best doen om te 
werken volgens het IPM-model, haakt de rest van 
de organisatie af. In dit soort gevallen vragen wij ons 
af of de organisatie wel voldoende is meegenomen 
in de veranderingen die werken conform het 
IPM-model met zich brengt. ‘Onbekend maakt 
onbemind’ is het spreekwoord dat wij terugkregen 
van enkele respondenten in de interviews als het 
over dit aspect ging. 

‘’Onbekend maakt onbemind’’
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Wijze van inbedding in de organisatie
Zoals in de vorige alinea beschreven bleek uit 
de interviews dat het IPM-model een negatieve 
uitwerking kan hebben, indien de rest van de 
organisatie onbekend is met het model. Het is 
daarom interessant te bezien hoe waterschappen 
het IPM-model inbedden in de organisatie. Op 
welke wijze/met behulp van welke middelen is de 
methodiek uitgerold binnen de organisatie en wie 
zijn daarin meegenomen? 

38% van de waterschappen geeft aan dat de 
methodiek bekend en ingebed is binnen de 
organisatie. 43% van de waterschappen antwoordt 
dat de methodiek beperkt in de organisatie is 
ingebed. Daarin zien we dat bijvoorbeeld de 
methodiek binnen alleen het projectenbureau of 
het HWBP-bureau (afdelingsniveau) is ingebed, 
maar binnen de rest van de organisatie niet. Tot slot 
geeft 19% van de waterschappen aan niet bekend te 
zijn met de methodiek.

Ja
38%

Nee 
19%

Beperkt
43%

Bekendheid IPM

Figuur 4

Foto: Beeldenmeer
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Workshops
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opleiding

30%
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12%

Wijze van inbedding
In het verlengde van de vorige vraag is ook de 
(open) verdiepingsvraag gesteld hoe (/met behulp 
van welke instrumenten) deze inbedding binnen de 
organisatie heeft plaatsgevonden. De (uitgebreide) 
antwoorden die de respondenten gaven op deze 
vraag, kunnen worden gegroepeerd in de volgende 
7 categorieën: 

• Workshops – interne workshops om de 
organisatie mee te nemen in de wereld van het 
IPM-model (14 %);

• Kennisdeling – samenwerking met andere 
projecten waarin de kennis van de toepassing 
van het IPM-model wordt gedeeld (12 %); 

• Training – interne trainingen over wat het IPM-
model inhoudt en hoe het model kan worden 
toegepast in de organisatie (12 %);

• Taskforce – samenstelling van een speciale 
taskforce die verantwoordelijk is voor de 
inbedding van de methodiek binnen de 
organisatie (2%);

• Meester-gezel – ‘leermeesters’ worden 
aangetrokken die ervaring hebben met het IPM-

model met de bedoeling dat deze meesters de 
kennis en kunde overdragen aan ‘een gezel’  
binnen de organisatie. De ervaren omgevings- 
manager wordt gekoppeld aan een minder 
ervaren, of zelfs een startende, omgevings-
manager. Vaak is de ervaren omgevingsmanager 
een externe kracht, bijvoorbeeld iemand met 
RWS-ervaring, die dan de interne kracht onder 
zijn hoede neemt. Zo kan de interne kracht 
groeien en omgevingsmanagement binnen het 
waterschap beter op de kaart zetten (14%);

• HWBP-opleiding – volgen van een opleiding bij 
het HWBP (30%); 

• Strategisch plan – opstellen strategisch plan dat 
tot doel heeft het IPM-model in de organisatie in 
te bedden (12%).

De waterschappen passen gemiddeld twee 
instrumenten toe om de inbedding van het IPM-
model in de organisatie te borgen. 

Figuur 5
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3.3 Rol van de omgevingsmanager
Om inzicht te krijgen in de rol van de omgevings-
manager binnen de waterschappen hebben wij de 
respondenten een aantal vragen voorgelegd die 
betrekking hebben op dit aspect van omgevings-
management. 

“Wordt binnen de organisatiestructuur gewerkt 
met de functie omgevingsmanager?”, Alle water- 
schappen geven aan te werken met omgevings-
managers. De titel omgevingsmanager staat niet 
in alle gevallen in de functieomschrijving van de 
medewerker genoemd. De strekking van de rol 
is wel overal hetzelfde. In hoofdlijnen hebben 
omgevingsmanagers namelijk tot doel om de 
relatie met de omgeving en stakeholders in balans 
te houden gedurende het project. 

 
Als vervolgvraag stelden we de respondenten de 
(meerkeuze)vraag gedurende hoeveel jaar reeds 
gewerkt wordt met omgevingsmanagers. 

• 0-3 jaar (9)
• 3-5 jaar (6)
• 5-7 jaar (6)

Tot slot vroegen wij de respondenten hoeveel 
omgevingsmanagers er werkzaam zijn binnen het 
waterschap. 

• 39%  werkt met 1 tot 5 omgevingsmanagers;
• 39% werkt met 5 tot 10 omgevingsmanagers;
• 11% werkt met 10 tot 15 omgevingsmanagers;
• 11% werkt met 15 tot 20 omgevingsmanagers.

 
Inzet omgevingsmanagers: met welk doel?
Zoals hierboven opgemerkt, blijkt dat alle 
waterschappen werken met omgevingsmanagers. 
De logische (open) vervolgvraag die wij 
hebben gesteld is: “Waarom de rol van 
omgevingsmanagers?” De gegeven antwoorden 
zijn te bundelen in vier categorieën. 

 
Van de 21 waterschappen geeft het merendeel – 
56% - aan omgevingsmanagers in te zetten om de 
buitenwereld naar binnen te halen. Tegenwoordig 
draait het in projecten niet meer puur om de 
uitvoering alleen. Een project bevindt zich namelijk 
in een omgeving waarin verschillende belangen 
spelen die moeten worden betrokken in het project.

“Je kunt niet zomaar meer een schop in 
de grond steken zonder de omgeving 

daarbij te betrekken”

Bovenstaande quote was een van de reacties. 
Samen met de omgeving kan een project kwa-
litatief beter worden gemaakt, door bijvoorbeeld 
in samenspraak een projectdoel te formuleren en 
dit doel als startpunt van het project te maken. Er 
is dan sprake van een co-creatie. De beleving en 
belangen van de personen in de omgeving worden 
op deze manier naar binnengehaald en er volgt (in 
veel gevallen) een actieve betrokkenheid van de 
omgeving bij het project.

Op basis van 
risico analyse

7%

Van 
buiten 

naar 
binnen 
denken

56%Complexe 
omgeving

15%

Bestuurlijke 
aandacht

22%

Waarom worden 
omgevings-

managers ingezet?

Figuur 6
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“Inzet van omgevingsmanagers kan 
het project ‘onnodige’ bestuurlijke 

overleggen besparen”

Verder werd bestuurlijke aandacht ook 
genoemd als antwoord op de vraag waarom 
omgevingsmanagers worden ingezet (22%). Inzet 
van omgevingsmanagers kan het project ‘onnodige’ 
bestuurlijke overleggen besparen. De omgeving 
heeft met de omgevingsmanager een directe 
sparringpartner voorhanden zonder de bestuurder 
te belasten. 

15% van de respondenten geeft aan dat, voordat 
een omgevingsmanager wordt ingezet, het 
projectteam een analyse maakt van de complexiteit 
van de omgeving. Op basis van deze analyse wordt 
in overleg besloten of er een omgevingsmanager op 
een project wordt ingezet. 

7% van de respondenten geeft ten slotte aan dat de 
omgevingsmanager op basis van de risicoanalyse 
wordt ingezet. De omgeving wordt steeds 

complexer en op basis van een risicoanalyse op 
maatschappelijke en bestuurlijke afbreukrisico’s 
wordt een omgevingsmanager ingezet. 

Inzet omgevingsmanagers: welke fase van het 
project?
De meerderheid van de waterschappen (12) geeft 
aan omgevingsmanagers in te zetten op alle fasen 
van projecten. Dit betekent dat omgevingsmanagers 
worden ingezet op de volgende onderdelen van het 
project:
• Verkenning
• Planvorming
• Contractering
• Uitvoering (realisatie)
• Beheer 

Zeven waterschappen zetten omgevingsmanagers 
in vanaf de planvormingsfase tot de laatste fase van 
het project (de beheerfase).

Slechts een gering aantal van de waterschappen (2) 
geeft aan maatwerk toe te passen. Dat betekent dat 
zij per project beoordelen of een omgevingsmana-
ger benodigd is en in welke fase. De omgevingsma-
nager wordt dan, afhankelijk van de complexiteit en 
omvang van het project, verschillend ingezet. 
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Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
omgevingsmanager
Om meer inzicht te krijgen in de rol van de 
omgevingsmanager binnen de waterschappen, 
hebben wij de respondenten gevraagd wat, 
volgens hen, de taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden zijn van de omgevingsmanager. 

De gegeven antwoorden laten zich in de volgende 
vier categorieën onderverdelen (figuur 8):

• RWS-profiel – de rol omgevingsmanager 
bezit de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden conform het profiel zoals RWS 
dat heeft opgesteld voor omgevingsmanagers 
(16);

• Maatwerk op RWS-profiel – Adoptie RWS-
profiel omgevingsmanager en aangepast op 
de organisatie. Bij deze “maatwerk” variant 
is bestuurlijk component regelmatig belegd 
bij de projectmanager in plaats van bij de 
omgevingsmanager (2);

• Niet gedefinieerd – per project en team worden  

de taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van de omgevingsmanager bepaald (2); 

• Eigen model - voor de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van een 
omgevingsmanager is een eigen profiel 
opgesteld die los staat van het RWS-profiel (1).

0 5 10 15 20

Eigen model

Niet gedefinieerd

Maatwerk op RWS-
profiel

RWS-profiel

Over de huidige rol van de omgevingsmanager 
binnen de organisatie, hebben we tot slot de 
vraag gesteld op welke wijze deze wordt ingevuld. 
Daarmee hadden de respondenten de keuze uit  
drie mogelijke antwoorden.

43% van de waterschappen zetten externen in 
om de rol van omgevingsmanager in te vullen. 
Externen personen worden ingezet om de interne 

werknemers op te leiden dor middel van een 
meester- gezel structuur1. 
40% van de waterschappen laten de functie 
vervullen door medewerkers uit de organisatie 
zelf (internen). Deze medewerkers komen uit een 
andere functie en groeien door naar de functie 
van omgevingsmanager. Veelal gebeurt dit 
naast externen die hen in de rol begeleidt en laat 
ontwikkelen.
17% van de waterschappen selecteren specifiek 
omgevingsmanagers op hun ervaring met de rol 
vanuit het RWS-profiel. De geselecteerde (en in 
dienst genomen) omgevingsmanagers hebben 
reeds ervaring opgedaan met het IPM-model. 

1Bij deze structuur wordt een ervaren ‘senior’ medewerker (meester) 
gekoppeld aan een beginnende ‘junior’ medewerker (gezel). De 
basis van deze structuur is; leren en ervaren doe je door te doen. Een 
vaardigheid leer je door te oefenen en hier in de praktijk mee bezig te 
zijn. De meester laat de gezel zien hoe je dit oppakt.

IPM ervaring
17%

Doorgroei
40%

Externen
43%

Figuur 8

Figuur 9
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3.4 Slot
In dit hoofdstuk hebben we, ter beantwoording 
van de eerste hoofdvraag, een beeld gegeven 
van hoe omgevingsmanagement binnen de 
waterschappen op dit moment wordt toegepast. 
Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat er 
binnen elk waterschap wordt gewerkt met de IPM-
methodiek. Echter, verschilt de wijze van toepas-
sing van deze methodiek binnen de organisatie. 
Dat wil zeggen; bij de ene afdeling wordt deze 
methodiek alleen toegepast bij alle grote projecten 
daar waar bij andere afdelingen er alleen bij HWBP-
projecten wordt gewerkt met deze methodiek.

Het IPM-model wordt als positief ervaren door de 
waterschappen. Door de toepassing van het model 
krijgt omgevingsmanagement een volwaardige 
rol. Aan de ene kant zien zij dat door de inzet van 
het IPM-model de rol van omgevingsmanager een 
duidelijkere plek in het project krijgt. Hierdoor 
kan focus aangebracht worden op de taken en 
verantwoordelijkheden die bij de rol behoren. 
Waar voorheen projectfunctionarissen in 

traditionele teams de taken erbij deden kan de rol 
nu volwaardig gepositioneerd worden, waardoor 
de rol van omgevingsmanager een duidelijkere 
plek in het project krijgt en de kwaliteit van het 
omgevingsmanagement wordt verhoogd. 

Daarnaast wordt er intern ook aandacht besteed 
aan de inzet van het model. Door o.a. cursussen 
en opleidingen, maar ook door het “meenemen” 
van de organisatie in het model wordt er gewerkt 
aan de invulling van het model en het inbedden 
van het model in de organisatie. In het verlengde 
van de inbeddingsvraag is ook gekeken hoe de 
inbedding dan heeft plaatsgevonden. Dat wil 
zeggen, welke instrumenten zijn toegepast om de 
inbedding van de methodiek te bewerkstelligen? 
Gemiddeld genomen worden er 2 instrumenten 
toegepast. De waterschappen die aangeven dat 
het IPM-model is ingebed binnen de organisatie 
zetten 4-5 instrumenten in. Daarin is een mogelijk 
verband te leggen tussen de toepassing van het 
aantal instrumenten en de wijze van inbedding van 

het IPM-model. De rest van de organisatie (lees: 
niet het IPM-team) is niet voldoende aangehaakt, 
doordat het model niet voldoende is ingebed 
binnen de organisatie. Doordat zij niet bekend 
zijn met de methodiek lijkt het erop dat er een 
weerstand wordt ervaren. Daar waar voorheen het 
lijnmanagement eindverantwoordelijk was voor 
de medewerkers in de teams sturen nu de IPM-
rolhouders de mensen aan. Er is een verschuiving 
van verantwoordelijkheden. Doordat er 
onvoldoende aandacht is voor de inbedding binnen 
de organisatie zijn zij onvoldoende meegenomen 
in de verandering. Hier ligt voor de organisaties 
een kans om dit op te pakken en de weerstand te 
verminderen.



42 Professionaliseringsslag: hoe maken we de rol van omgevingsmanagement “toekomstproof”? 43 42 

Hoofdstuk 4

Professionaliseringsslag: hoe maken 
we de rol van omgevingsmanagement 
“toekomstproof”?
In dit hoofdstuk focussen we ons op de tweede hoofdvraag: we blikken vooruit op de toe-
komst. Eerst bespreken we hoe de rol zich mogelijk gaat ontwikkelen en welke factoren 
daar een invloed op hebben. Vervolgens gaan we in op de rol van de omgevingsmanager 
zelf, hoe gaat deze rol zich ontwikkelen? Aansluitend bespreken we hoe de waterschap-
pen zich voorbereiden op de toekomst en welke mogelijkheden zij zien om het vak te pro-
fessionaliseren.

43 
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4.1 Ontwikkelingen van het vak 
omgevingsmanagement
Hoe zien de waterschappen de toekomst van 
omgevingsmanagement? Welke factoren komen op 
hen af de komende jaren? Wat betekent dit voor het 
omgevingsmanagement binnen het waterschap? 
Met deze vragen hebben we in kaart gebracht 
welke ontwikkelingen de waterschappen voorzien. 
We kunnen wel stellen dat de waterschappen het 
eens zijn dat de rol volop in ontwikkeling is. Maar 
liefst 20 van de 21 waterschappen denken dat de 
rol van de omgevingsmanager de komende vijf jaar 
gaat veranderen. Er is één waterschap dat denkt 
dat de rol inhoudelijk niet zal wijzigen, maar wel 
dat omgevingsmanagement steeds belangrijker zal 
worden in de organisatie. In tabel 1 zijn de meest 
genoemde ontwikkelingen gecategoriseerd en 
gerangschikt.

 
Tabel 1: Ontwikkelingen van het vak omgevingsmanagement

Genoemde veranderingen Ranking

Omgevingswet (participatie = kaderend 
karakter)

#1

Gebiedsmanagers (vervagen projectgrenzen) #2

Professionaliseren #3

Verschuiving van inhoud naar manager #4

Stakeholdersmanagement #5

Proactief i.p.v. reactief #6

Van buiten naar binnen als gehele organisatie #6

Meer strategisch i.p.v. operationeel #6

Meer tactisch i.p.v. operationeel #6

Omgevingswet
Met stip op één staat de omgevingswet. De 
waterschappen verwachten dat de wet, die naar 
verwachting in 2021 van kracht zal zijn, van 
invloed is op de rol van omgevingsmanagement. 
De respondenten legden uit dat omgevingsmana-
gement meer zal worden ingekaderd door de komst 
van de omgevingswet. Bij wet wordt namelijk 
vastgelegd dat er participatie moet plaatsvinden 
tussen het project en de omgeving. Participatie 
zal een beroepsgrond worden. Dat wil zeggen 
dat als er geen of onvoldoende participatie is 
geweest het (project)besluit kan worden vernietigd. 
De omgevingsmanager zal van tevoren goed 
moeten nadenken over het participatietraject en 
bijbehorende participatieplan. Daarnaast moeten 
de stappen die in een project genomen zijn 
herleidbaar zijn voor de omgeving. Dit vergt voor 
het vak omgevingsmanagement en de organisatie 
een nieuwe strategie en aanpak. 

Verschuiving naar gebiedsmanager
Op een goede tweede plaats zien respondenten in  

de komende jaren een verschuiving plaatsvinden 
van omgevingsmanager naar een gebiedsmanager. 
Ze legden uit dat door verschillende ontwikkelingen 
in de markt, projectgrenzen zullen vervagen en dat 
er dus een beweging ontstaat naar een ander type 
omgevingsmanager met andere competenties. Een 
gebiedsmanager die gericht gaat onderzoeken wat 
er speelt, leeft en benodigd is binnen een gebied. 
Naar verwachting zal de nieuwe rol niet meer vanuit 
het project de omgeving gaan managen, maar er 
zullen steeds meer projecten geformuleerd gaan 
worden vanuit de omgeving. “Van buiten naar binnen 
denken, de omgeving gaat als het ware de projecten 
managen”, aldus een van de respondenten.

Professionaliseren
Op nummer drie staat dat omgevingsmanagement 
zich verder zal professionaliseren. Zoals besproken  
in het vorige hoofdstuk, werd omgevingsmana-
gement voorheen door projectteams ‘er omheen’  
georganiseerd. Tegenwoordig is omgevingsmana-
gement een aparte discipline geworden binnen 
het waterschap. Omgevingsmanagement is nu 
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leidend in de planning. Hier hoort bij dat de 
rol van omgevingsmanager zich meer ‘senior’ 
moet neerzetten. Dit vertaalt zich in een meer 
professionele houding ten opzichte van het project 
door processen te beschrijven en vast te leggen.

Verschuiving van inhoud naar managen
Waterschappen houden er rekening mee dat de 
rol van de omgevingsmanager zal verschuiven 
van inhoud naar managen. Dit betekent dat de 
inhoudelijke kant meer wordt belegd bij inhou-
delijke adviseurs, zodat de omgevingsmanager  
zich specifiek kan richten op het managen van 
het proces. De omgevingsmanager zal dan, naar 
verwachting, meer van de benaderingsstrategie 
worden; het uitzetten van de grote lijnen en 
minder snel direct naar de middelen grijpen. De 
omgevingswet dwingt hem/haar om eerst te 
kijken op welke manier de omgeving kan worden 
betrokken bij de participatie om te komen tot 
andere inzichten. Hier zal de omgevingsmanager 
een leidende rol gaan spelen binnen het project. 

Overige ontwikkelingen
Behalve de vier beschreven ontwikkelingen, zien 
de waterschappen nog meer bewegingen op het 
gebied van omgevingsmanagement. Zo verwach-
ten zij dat de focus van de rol meer komt te liggen 
op stakeholdermanagement. Ook geven ze aan dat 
de omgevingsmanager een proactieve rol binnen de 
organisatie zal krijgen en proactiever de belangen 
moet gaan ophalen. Eén waterschap geeft aan dat 
niet alleen de omgevingsmanager moet denken 
en handelen “van buiten naar binnen”, maar dat 
de gehele organisatie volgens dit gedachtegoed 
moet gaan handelen. De omgevingsmanager is dan 
diegene die de organisatie hierin moet meenemen 
en de strategie hierop moet uitzetten. Daarnaast 
geven waterschappen aan dat de rol meer zal 
gaan focussen op strategie en tactiek dan op het 
operationele vlak. 
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4.2 De omgevingsmanager van de toekomst
In het kader van alle ontwikkelingen hebben 
wij de waterschappen ook de vraag gesteld in 
hoeverre er in de toekomst een ander “type” 
omgevingsmanager nodig is. Met andere woorden, 
welke vaardigheden heeft de omgevingsmanager 
van de toekomst nodig? De antwoorden hebben we 
wederom gecategoriseerd en gerangschikt.  

Tabel 2: Vaardigheden van de toekomst

Genoemde vaardigheden Ranking

Maatschappelijk en bestuurlijk sensitief #1

Strategisch kunnen denken #2

Verbindend zijn #3

Van buiten naar binnen kijken #4

Analytisch vermogen hebben #4

Empathisch vermogen en kunnen luisteren #4

Open vizier #4

Procesmanagementvaardigheden #5

Vanuit belangen denken #5

Creatief zijn #6

Managementvaardigheden #6

Sensitief #6

Contact kunnen leggen op alle vlakken #6

Uitgestelde beoordeling #6

Draagvlak kunnen creëren #6

Vanuit kansen i.p.v. doelen denken #7

Onderhandelingsvaardigheden #7

Flexibel #7

Tussen partijen bewegen #7

Generiek inzetbaar #7

Optimisme #7

Vertrouwen kunnen wekken #7

Benaderbaar zijn #7

Brede kijk hebben op zaken #7

Buiten traditionele kaders kunnen denken #7

Maatschappelijk en bestuurlijk sensitief
Waterschappen zijn steeds meer politiekere 
organisaties geworden. Bestuurders zijn niet alleen 
maar de ingelanden uit het gebied die opkomen 
voor de belangen, maar bestuurders zijn steeds 
meer ervaren politici die aan het roer staan van een 
waterschap. Door deze verandering wordt het voor 
de omgevingsmanager ook steeds belangrijker om 
de bestuurlijke belangen scherp te hebben naast de 
belangen uit de omgeving. De omgevingsmanager 
moet in staat zijn om zich te kunnen verplaatsen 
in de positie van politici; de complexe belangen 
onderkennen waar politici mee geconfronteerd 
worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen 
kunnen inschatten in relatie tot de maatschappe-
lijke discussie die zich afspeelt binnen de context 
van het project. Hierdoor is de omgevingsmanager 
in staat om in te schatten of sommige issues meer 
sturing behoeven en/of er een beheermaatregel 
nodig is.

Strategisch kunnen denken
Projecten hebben een duidelijke impact op de 
omgeving. De omgeving waarin de omgevings-
manager opereert is mondig. Informatie is steeds 
makkelijker en sneller beschikbaar voor die 
omgeving. De omgeving niet betrekken is geen 
optie meer in deze tijd. Als projectteam heb je er 
belang bij om alle stakeholders, belanghebbenden 
uit de omgeving, proactief te betrekken. Weerstand 
uit de omgeving kan namelijk leiden tot een 
overschrijding van het budget en/of het uitlopen 
van deadlines. De omgevingsmanager moet in 
een richting kunnen denken, hier scenario’s bij 
kunnen ontwikkelen en kunnen anticiperen op (on)
voorziene veranderingen.

De omgevingsmanager moet weten wat er speelt 
binnen de omgeving, waar belangen en behoeftes 
liggen en hierop een strategie ontwikkelen. Hij/zij 
moet belangen kunnen afwegen, keuzes maken en 
strategisch kunnen denken hoe de omgeving het 
beste gemanaged kan worden.
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Verbindend zijn
De omgeving wordt steeds mondiger, stakeholders 
zijn meer betrokken dan voorheen en participatie 
wordt in diverse projecten vastgelegd. De 
omgevingsmanager moet in staat zijn de omgeving 
te boeien, te binden en weten te verbinden. Niet 
alleen de belangen ophalen van de individuele 
stakeholders, maar ook de verbinding zoeken tussen 
deze stakeholders. Het gaat er om welke belangen 
de verschillende stakeholders delen. Indien de 
omgevingsmanager deze verbindende belangen 
kan aantonen ontstaat er bij de verschillende 
partijen eigenaarschap. Zelfs daar waar partijen 
geen verbindende belangen hebben, moet de 
omgevingsmanager in staat zijn om partijen aan 
elkaar te verbinden om in een goede dialoog in 
gesprek te blijven.
Daarnaast wordt er meer en meer gekeken naar een 
aanpak binnen een gebied dan sec naar het project.

Van buiten naar binnen kijken
Vanuit de politiek bestuurlijke context wordt het 
belangrijk gevonden dat het waterschap actief 

gaat ophalen welke maatschappelijke discussies 
er allemaal in het beheergebied worden gevoerd 
die binnen de verantwoording van het waterschap 
vallen. De omgevingsmanager moet in staat zijn 
om deze issues “mee naar binnen te nemen”, zodat 
deze eventueel als een koppelkans in het project 
kunnen worden meegenomen. Daarnaast ligt er 
een opgave voor de omgevingsmanager om het 
team/project mee te nemen in de brede blik om de 
omgeving centraal te stellen i.p.v. te kijken vanuit 
de opgave van het waterschap. Het waterschap 
mag geen gesloten bolwerk meer zijn, maar moet 
een benaderbaar orgaan zijn voor bewoners.

Overige vaardigheden
Verder worden er nog een twintigtal vaardigheden 
genoemd die belangrijk zijn om de toekomstige 
rol van de omgevingsmanager goed uit te kunnen 
voeren.Samengevat komen deze vaardigheden 
erop neer dat de omgevingsmanager in staat moet 
zijn om een open dialoog naar de omgeving te 
kunnen voeren zonder daarbij zijn eigen weerstand 
te creëren.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/ J. Lousberg
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4.3 Anticiperen op “het nieuwe 
omgevingsmanagement”
Zoals besproken in §4.1, is het duidelijk dat 
waterschappen verschillende factoren kunnen 
benoemen die de komende jaren een rol gaan  
spelen in de ontwikkeling van omgevingsmana-
gement. Wat echter opvalt is dat er slechts één 
waterschap een strategie heeft ontwikkeld hoe 
in te spelen op de ontwikkelingen van het vak 
omgevingsmanagement. Ruim tweederde van 
de waterschappen zijn nog zoekende hoe te 
anticiperen op alle ontwikkelingen. Zij geven aan 
nog niet actief aan de slag te zijn met de nieuwe 
rol die omgevingsmanagement gaat innemen. 
Zes waterschapen zijn bezig een strategie te 
ontwikkelen. 
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Alle waterschappen geven aan graag mogelijk-
heden aan te grijpen om omgevingsmanagement 
door te ontwikkelen met het oog op de toekomst. 
Tijdens de interviews hebben we gevraagd 
waar de respondenten zelf kansen zien om het 
omgevingsmanagement te professionaliseren. De 
belangrijkste mogelijkheden hebben we gecatego-
riseerd en gerangschikt.

Tabel 3: Mogelijkheden om omgevingsmanagement te 
professionaliseren

Genoemde mogelijkheden Ranking

Kennisdelen met andere waterschappen #1

Investeren in opleiding/ ontwikkelen 
competenties

#2

Toegevoegde waarde OM binnen organisatie 
benadrukken

#2

Strategie op omgevingsmanagement #2

Meer samenwerking tussen afdelingen #3

Gestandaardiseerde OM producten #4

Gerichte recruitment op 
omgevingsmanagement

#4

Kennisdelen
Allereerst hebben de waterschappen behoefte 
om kennis te delen met andere waterschappen. 
Veertien waterschappen (66%) willen graag meer 
inzetten op het delen van kennis. Zij geven aan 
dat er lopende initiatieven zijn, maar dat deze zich 
vooral richten op de successen binnen projecten. De 
behoefte van de waterschappen zijn meer gericht 
op de geleerde lessen uit projecten. Dus niet alleen 
laten zien wat er allemaal goed ging, maar wat is 
er gebeurd, hoe is dat aangepakt en welke ‘lessons 
learned’ daaruit te distilleren zijn. De initiatieven  
die er nu zijn, zijn incidenteel en het ontbreekt 
aan een duurzaam karakter waarin structureel 
verdieping kan worden aangebracht.

Opleidingen
Een andere belangrijke mogelijkheid is het 
investeren in opleidingen en de ontwikkeling van 
de competenties om de rol van omgevingsmana-
ger te verdiepen. Verschillende waterschappen 
(33%) geven aan hier behoefte aan te hebben. 
Waterschappen willen graag de eigen mede-

Figuur 10
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werkers opleiden tot de omgevingsmanager die  
zij voor ogen hebben.

Strategie
Even vaak genoemd als mogelijkheid (door 
33% van de waterschappen), is het ontwikkelen 
van een strategie op omgevingsmanagement. 
Bij veel waterschappen ontbreekt er nog een 
strategie. Respondenten denken juist dat de 
ontwikkeling van een strategie zou bijdragen aan  
de professionalisering van het vak. Op die manier 
word je als organisatie gedwongen om na te  
denken over de toekomst van omgevingsmanage-
ment en wat er nodig is om dit te verwezenlijken.

Toegevoegde waarde omgevingsmanagement
Ook wordt door zeven waterschappen 
aangegeven dat de toegevoegde waarde van 
omgevingsmanagement binnen de organisatie 
nog meer benadrukt moet worden. Door 
omgevingsmanagement te framen als een middel 
om onnodige kosten en extra werk te voorkomen, 
draagt dit bij aan de nut en noodzaak. Hierdoor  

moet omgevingsmanagement binnen de water-
schappen nog beter gepositioneerd worden. 
Bij een deel van de waterschappen wordt de 
toegevoegde waarde van omgevingsmanagement 
nog niet voldoende doorleefd. Daar wordt omge-
vingsmanagement nog gezien als middel om de 
informatieavonden te organiseren en de omgeving 
“aan te horen”.

Interne samenwerking
Omgevingsmanagement kan verder worden 
geprofessionaliseerd worden door meer samen-
werking tussen afdelingen te bewerkstelligen. 

Binnen de organisatie heeft iedereen te maken 
met diezelfde omgeving. Binnen de diverse 
afdelingen zit er veel kennis over deze omgeving. 
Door de samenwerking beter te faciliteren kan 
er op strategisch niveau een totaalaanpak op 
omgevingsmanagement worden ingezet i.p.v. dat 
afdelingen hun eigen kennis behouden en dit niet 
breed delen.

Daarnaast kan er beter worden samengewerkt tus- 
sen de afdelingen waar wel en waar niet wordt 
gewerkt met de IPM-methodiek. Door hier 
beter op in te zetten is het duidelijker hoe de 
taakverdeling tussen de afdelingen kan worden 
ingezet en hoe omgevingsmanagement zich 
hierin verhoudt. De afdeling die nieuw is met het 
IPM-model zal een nieuwe ervaring opdoen met 
omgevingsmanagement wat kan leiden tot nieuwe 
inzichten.

Producten
Veel respondenten geven aan dat er behoefte 
is aan kennisuitwisseling op het gebied 
van issueformulieren, klanteis systemen, 
participatieplannen, etc.
Het standaardiseren van dergelijke producten 
zal de zoektocht naar het spreekwoordelijke wiel 
verlichten.

Gerichte recruitment
De respondenten geven aan dat er in de toekomst 
meer gerichte recruitment moet worden 

ingezet om uit de markt de juiste kwaliteit te 
halen. Er wordt tot op heden veel ingezet op de 
doorontwikkeling van eigen medewerkers. Wat je 
hierin ziet is dat niet de kwaliteit wordt behaald op 
de doelen van het waterschap op het gebied van 
omgevingsmanagement. Dit doordat er getracht 
wordt medewerkers verder te ontwikkelen, maar 
niet voldoende competenties behelzen die het 
waterschap eigenlijk voor ogen heeft.

Hierin is de wens geuit van diverse respondenten 
dat deze kwaliteit uit de markt gehaald moet 
worden. Kortom gerichte recruitment op de 
doelen en strategie die het waterschap voor ogen 
heeft met omgevingsmanagement. Hiermee 
wordt nadrukkelijk HRM betrokken om de 
omgevingsmanager aan de organisatie te binden.



56 Professionaliseringsslag: hoe maken we de rol van omgevingsmanagement “toekomstproof”? 57 

4.4 Slot
In dit hoofdstuk hebben we, ter beantwoording 
van de tweede hoofdvraag, een beeld gegeven van 
de toekomstvisie van waterschappen op omge-
vingsmanagement binnen de eigen organisatie. 

Welke stip op de horizon zien de respondenten 
en hoe bewegen ze hier naar toe? Enkele water-
schappen zijn actief bezig met de ontwikkeling van 
een strategie t.b.v. deze toekomst.

De respondenten zien diverse ontwikkelingen 
afkomen op het vak omgevingsmanagement 
en op de omgevingsmanager. Als we alleen al 
inzoomen op de komst van de omgevingswet 
zien de respondenten een nieuw kader ontstaan 
voor omgevingsmanagement. In dit kader moet 
participatie goed gefaciliteerd worden en herleid-
baar zijn om te komen tot een projectbesluit waar 
de omgeving gehoord is. Enkele waterschappen  
zijn bezig hierop te anticiperen middels een 
strategie. 

 
Het vak omgevingsmanagement is in beweging. Als 
we een doorkijk maken naar de verandering binnen 
het vak wordt benoemd dat aan deze verandering 
ook een “ander type” omgevingsmanager gekop- 
peld is. Doordat er diverse factoren op het vak 
afkomen is, volgens de respondenten, ook een  
andere omgevingsmanager benodigd. Dit vergt 
andere competenties dan van de omgevingsma-
nager van heden. 

Deze competenties zijn in het onderzoek opge-
haald. Aan de hand van de opgehaalde compe-
tenties is er een functieprofiel opgesteld. Dit 
functieprofiel gaat in op de omgevingsmanager van 
de toekomst en is in hoofdstuk 6 opgenomen.

In deze verandering zien we dat er een verschuiving 
gaat plaatsvinden binnen waterschappen. Een 
verschuiving naar een omgevingsmanager die 
meer bezig is met de strategie, het buiten naar 
binnen haalt en waar projectgrenzen steeds meer 
vervagen. Het gaat niet meer om de doelstelling  

 
die de organisatie voor ogen heeft waarna er een 
project geformuleerd wordt die daaraan bijdraagt. 
Het beweegt zich steeds meer naar een rol als 
gebiedsmanager waar met partijen een doelstelling 
geformuleerd wordt waarna er een gezamenlijk 
project wordt opgestart. Deze verandering vergt 
een ander type omgevingsmanager met andere 
vaardigheden en karaktereigenschappen. 
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Hoofdstuk 5

Conclusie
Het doel van dit onderzoek was om (1) in kaart te brengen hoe omgevingsmanagement 
wordt toegepast bij waterschappen en (2) om kennis te leveren voor een profes-
sionaliseringsslag van omgevingsmanagement binnen waterschappen. Op basis van de 
onderzoeksresultaten geven wij de waterschappen praktische aanbevelingen voor het 
optimaliseren van omgevingsmanagement binnen de organisatie.

59 
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5.1 Hoe wordt omgevingsmanagement / 
de rol van omgevingsmanager toegepast 
binnen de waterschappen?
Hierin is naar voren gekomen dat er binnen elk 
waterschap wordt gewerkt met de IPM-methodiek. 
Echter, verschilt de wijze van toepassing van deze 
methodiek binnen de organisatie. Dat wil zeggen; 
bij het ene waterschap wordt de methodiek alleen 
toegepast bij grote projecten daar waar bij andere 
er alleen bij HWBP-projecten wordt gewerkt met 
deze methodiek.

Het werken conform de IPM-methodiek wordt 
in het algemeen als positief ervaren door de 
waterschappen. Door de toepassing van het model 
krijgt omgevingsmanagement een volwaardige 
rol. Waar voorheen projectfunctionarissen in 
traditionele teams de taken erbij deden kan de rol  
nu volwaardig worden gepositioneerd. Daardoor 
krijgt de rol van omgevingsmanager een duidelijk-
ere plek in het project krijgt en gaat de kwaliteit 
van het omgevingsmanagement omhoog. Hier-
door kan focus aangebracht worden op de taken  

en verantwoordelijkheden die bij de rol behoren.

Als we kijken naar de inbedding binnen de 
organisatie van de toegepaste methodiek dan 
wordt daar verschillend mee omgegaan. Er ligt 
daar een kans om omgevingsmanagement beter  
te positioneren. Daar waar de inbedding van de 
IPM-methodiek breed binnen de organisatie is 
opgepakt zien we dat de omgevingsmanager 
een stevigere positie heeft. Bij sommige 
waterschappen is omgevingsmanagement minder 
“gepositioneerd”, omdat de organisatie niet  
bekend is met de rol, taken en verantwoorde-
lijkheden van de omgevingsmanager. Daarnaast 
valt op dat nut en noodzaak nog niet voldoende 
gezien wordt binnen enkele waterschappen. 
Kennisdeling zou hierbij kunnen helpen om te  
laten zien wat omgevingsmanagement kan  
bijdragen en opleveren. Door casussen kan het 
verhaal worden verteld zodat door concrete 

voorbeelden de aanpak en opbrengst er 
uitgelicht wordt. Waterschappen geven aan dat 
er goede ervaringen zijn met de meester-gezel 
structuur. Op deze wijze wordt door een ervaren 
omgevingsmanager (meester) kennis ingebracht, 
zodat de minder ervaren of zelfs startende 
omgevingsmanager (gezel) onder de vlag van de 
meester ervaring en kennis kan opdoen.



62 Conclusie 63 

5.2 Hoe kan omgevingsmanagement binnen 
de waterschappen geprofessionaliseerd 
worden met het oog op de toekomst?
De tweede hoofdvraag geeft een beeld van de 
toekomstvisie van waterschappen op omgevings-
management binnen de eigen organisatie. 

Het vak omgevingsmanagement is in beweging.  
Als we een doorkijk maken naar de verandering  
binnen het vak wordt benoemd dat aan deze 
verandering ook een “ander type” omgevings-
manager gekoppeld is. Doordat er diverse factoren  
op het vak afkomen is, volgens de respondenten,  
ook een andere omgevingsmanager benodigd. 
Dit vergt andere competenties dan van de 
omgevingsmanager van heden. 

Aan de hand van de opgehaalde competenties is er 
een functieprofiel opgesteld. Dit functieprofiel gaat 
in op de omgevingsmanager van de toekomst zoals 
beschreven in paragraaf 6.1.

In deze verandering zien we dat er een verschui-
ving gaat plaatsvinden binnen waterschappen. 
Het beweegt zich steeds meer naar een rol als 
gebiedsmanager waar met partijen een doelstel-
ling geformuleerd wordt waarna er een gezamenlijk 
project opgestart wordt. Deze verandering vergt 
een ander type omgevingsmanager met andere 
vaardigheden en karaktereigenschappen. 

De waterschappen geven aan dat het omgevings-
management gaat veranderen en dat dit voor de 
rol van de omgevingsmanager een aanpassing 
betekent. Slechts een enkel waterschap denkt 
dat de rol inhoudelijk niet zal wijzigen. Door alle 
factoren betekent dit een beweging naar een ander 
type omgevingsmanager met andere competen-
ties. Een verschuiving naar een omgevingsmanager 
die meer bezig is met de strategie, het buiten 
naar binnen haalt. Een omgevingsmanager die 
niet meer vanuit de projectgedachte aan de 
slag gaat, maar een omgevingsmanager waar 
projectgrenzen steeds meer vervagen en verder 
zal gaan ontwikkelen naar een gebiedsmanager. 

Niet meer vanuit het project naar de omgeving  
toe, maar vanuit de omgeving een project 
formuleren. Ervaringen met omgevingsmanage-
ment zijn dan divers. Van waterschappen die 
al jaren werken met omgevingsmanagers tot 
waterschappen die omgevingsmanagement sinds  
2-3 jaar toepassen. Echter, allen benoemen dat 
het van buiten naar binnen denken nog meer 
geadopteerd moet worden binnen de gehele 
organisatie. Het van buiten naar binnen denken 
wordt ook keer op keer benoemd door de res-
pondenten in de lijn met de vervaging van 
projectgrenzen.

Ook wordt omgevingsmanagement meer inge-
kaderd door de komst van de omgevingswet. 
Participatie moet centraal staan en de wijze 
waarop de stappen in een project genomen zijn, 
moeten herleidbaar zijn. Dit vergt niet alleen van 
de omgevingsmanager een nieuwe strategie en  
aanpak, maar ook voor het vak omgevings-
management en de organisatie. Tijdens het 
onderzoek kwam naar voren dat de waterschap-

pen deze factoren op hen af zien komen en deze 
goed kunnen benoemen. Een aantal waterschappen  
staat gesteld voor de toekomst. Er wordt 
geanticipeerd op de toekomst door strategie-
ontwikkeling, opleidingen om omgevingsmanagers 
meer tools te geven voor de toekomst en er worden 
HR-tools ingezet om de omgevingsmanager van de 
toekomst binnen te halen.

Echter, het merendeel van de waterschappen is nog 
niet actief aan de slag. 66% van de waterschappen 
zijn zoekende hoe hierop te anticiperen. Daarom 
wordt er actief gezocht naar kennisdeling. Hoe doen 
anderen dit? Hoe zorg je dat je gesteld staat voor de 
toekomst? Wat betekent dit voor onze organisatie? 
Hier ligt een grote behoefte van de waterschappen 
om met elkaar te sparren.
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Hoofdstuk 6

Aanbevelingen
In het laatste hoofdstuk van dit onderzoek geven we concrete aanbevelingen hoe water-
schappen omgevingsmanagement in de praktijk kunnen professionaliseren.
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6.1 Praktische aanbevelingen
Positioneer omgevingsmanagement
De resultaten tonen aan dat omgevingsmanage-
ment steeds vaker een vaste plek krijgt binnen de 
organisatie van waterschappen. Toch is het ook 
belangrijk dat de rest van de organisatie ook de nut 
en noodzaak van omgevingsmanagement inziet.  
Niet alleen de omgevingsmanagers staan name-
lijk in contact met de omgeving. Ook andere werk-
nemers binnen de organisatie staan in contact 
met deze omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
inspecteurs, handhavers e.d. Het contact met deze 
omgeving bepaalt de mate van tevredenheid van  
de omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om  
houding en gedrag van de medewerkers, maar ook  
over de wijze van informeren en over het mee-
nemen van de omgeving tijdens een samenwerk-
ing (in welke vorm dan ook). Door de organisatie 
en dus de medewerkers de nut en noodzaak van 
omgevingsmanagement te laten zien en ervaren,  
wordt dit niet alleen doorleefd door de omgevings-
managers, maar door de gehele organisatie.

“Omarm” de IPM-methodiek
IPM wordt als zeer positief ervaren mits voldoende 
ingebed. Neem de totale organisatie mee in de 
verandering die hierbij hoort. Dit is immers een 
verandertraject waarbij er verschuivingen binnen de 
organisatie plaatsvinden. Niet alleen verschuivingen 
in de samenwerking, maar ook een verschuiving in 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Dit vergt goede aandacht om deze veranderingen 
te laten landen binnen de organisatie. 

Maak een omgevingsmanagementplan
Om gesteld te staan voor de toekomst verdient het de aanbeveling om een strategie op omgevings-
management te ontwikkelen. De factoren voor de toekomst zijn scherp, nu nog een plan hoe hiermee om te 
gaan. Door een duidelijk omgevingsmanagementplan kunnen waterschappen zelf het initiatief nemen om 
omgevingsmanagement te professionaliseren.

In het omgevingsmanagementplan staat niet alleen beschreven hoe de toekomst wordt gezien, maar  
staat ook beschreven wat er nodig is om hierop aan te sluiten. Wat is de huidige stand van zaken? Wat zien  
we als stip op de horizon? En hoe zorgen we dat van de huidige situatie naar de toekomstige situatie  
bewegen? In dit plan staat beschreven welke doelen en ambities er zijn als het gaat om omgevings-
management. Hoe dit gepositioneerd dient te worden en hoe we met de omgeving willen samenwerken; 
zowel intern als extern. Het omgevingsmanagementplan is een strategisch plan waarin de doelen en 
ambities ten aanzien van het omgevingsmanagement worden beschreven. In dit plan wordt uiteengezet 
waarom deze doelen en ambities belangrijk zijn voor de organisatie en hoe wordt ingezet om deze doelen 
te behalen. 
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Kennisdelen 
Praten met andere waterschappen, andere 
overheden en wellicht een uitstapje naar andere 
organisaties kunnen bijdragen om een aanpak en 
koers te bepalen. Deze koers moet echter wel in lijn 
staan met de organisatiekenmerken. De strategie 
voor de waterschappen moet dan ook een koers zijn 
die aansluit op de kenmerken van de organisatie. 
Een aanpak van een ander waterschap kan niet 
1-op-1 geadopteerd worden. 

Zorg voor voldoende kennis
Leid je eigen mensen op. Verzorg op alle vlakken 
van opleidingen in het werken met het IPM-model 
en in het bijzonder omgevingsmanagement. 
Daar waar er gebruik wordt gemaakt van meester-
gezel, zijn de ervaringen positief. Het kan een 
methode zijn om je eigen organisatie niet alleen 
op korte termijn van kennis te voorzien (meester, 
extern), maar ook voor op de lange termijn (gezel, 
intern). 

En daar waar je kennis te kort komt, maak gebruik 
van externen. Hierdoor zorg je in ieder geval dat 
je organisatie mee ontwikkeld in de veranderende 
omgeving en wetgeving. Je kunt niet achterblijven. 

Stel de buitenwereld centraal
De buitenwereld centraal stellen en deze binnen halen zal nog meer centraal komen te staan binnen 
de toepassing van omgevingsmanagement. Om dit te doorleven binnen organisaties kan omgevings-
management nog beter verankerd worden. Op deze wijze ademt de organisatie omgevingsmanagement 
en kan de omgevingsmanager zich nog meer dan nu focussen op het strategische omgevingsmanagement. 
Dit betekent dat de focus niet primair moet liggen op de eigen organisatie en de doelstellingen die bij de 
organisatie horen. De focus moet meer liggen op wat er zich buiten de organisatie afspeelt. Wat speelt er 
buiten de organisatie, welke behoeftes zijn er, welke doelstellingen en belangen spelen er? 
Door dit centraal te stellen kan de organisatie hierop aansluiten. Door van buiten naar binnen te denken 
incorporeer je hetgeen er buiten afspeelt. Hierdoor staat de eigen organisatie in verbinding met de 
buitenwereld. Dit kun je onder andere bereiken door het organiseren van structurele bijeenkomsten met de 
omgeving, keukentafel gesprekken met de stakeholders, etc.
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Kennisdeling op een andere wijze 
toepassen
Waterschappen zijn zoekende hoe zij in kunnen 
zetten op de toekomst van omgevingsmanage-
ment. Huidige bijeenkomsten en initiatieven ten 
behoeve van kennisdeling sluit onvoldoende aan 
bij de behoefte van de waterschappen. Kennis-
deling zou hierbij kunnen helpen om te laten zien 
wat omgevingsmanagement kan bijdragen en kan 
opleveren. Middels casussen kan het verhaal verteld 
worden, zodat de aanpak en de opbrengst met 
concrete voorbeelden kunnen worden uitgelicht.

Focus op de omgevingsmanager van 
de toekomst
Nieuwe type omgevingsmanagers die passen bij  
deze verandering dragen bij aan de professio-
nalisering van omgevingsmanagement. Wij hebben 
getracht hierop een voorzet te doen middels 
een nieuwe functiebeschrijving (zie hiernaast). 
Het verdient de aanbeveling om op human 
resource niveau ook actief met de verandering 
van omgevingsmanagement aan de slag te gaan. 
Enkele waterschappen geven aan hier mee aan 
de slag te gaan en hier nu over na te gaan denken 
hoe dit vorm te geven. Door actief te werven op 
de omgevingsmanager van de toekomst wordt 
er ingesprongen op de professionalisering van 
omgevingsmanagement wat bijdraagt aan het 
verhogen van de kwaliteit.

Omgevingsmanager 2020+

Als maatschappelijke en bestuurlijke sensitieve omgevingsmanager beweeg jij je makkelijk in je omgeving, 
leg je makkelijk contact op alle vlakken en kun jij vrij tussen partijen bewegen. Je bent een rasechte verbinder, 
die strategisch denkt en in staat is ‘buiten naar binnen’ te halen.

Als analist pur sang ga jij met een open vizier en met uitgestelde beoordeling de omgeving in. Daar denk je 
aan belangen van de verschillende stakeholders, welke je makkelijk kan plaatsen gezien jouw brede kijk op 
de zaken die spelen.

Doordat je vanuit kansen denkt i.p.v. doelen ben jij als creatief persoon in staat om buiten de traditionele 
kaders te denken en te handelen. Je bent benaderbaar, wekt vertrouwen en beheerst de kunst van het 
onderhandelen. Hiermee creëer jij draagvlak in de omgeving.

Met jouw empathisch en luisterend vermogen straal je optimisme uit. Je bent flexibel, generiek inzetbaar en 
beheerst de (proces)managementvaardigheden.

Verder beschik je over het volgende:
• Een opleiding op minimaal hbo-niveau in een sociaal wetenschappelijke en/of bestuurskundige en/of 

communicatieve richting;
• Je beschikt over ruime ervaring met het managen van complexe projecten;
• Je beschikt over brede kennis van het vakgebied en daarmee samenhangende disciplines.
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6.2 Een bewegende rol
Omgevingsmanagement en de rol van de omgevingsmanager is een rol die in beweging is. Omgevings-
management is een vak dat al jaren bestaat, maar steeds in een andere hoedanigheid  zich ten toon spreidt. 
Daar waar omgevingsmanagement voorheen in traditionele teams door alle teamleden in een bepaalde 
vorm werd toegepast, zien we nu een volwaardige rol met een omgevingsteam wat zich volledig bezighoudt 
met alle omgevingsaspecten. Ook de komende jaren zal de rol weer een nieuwe hoedanigheid aannemen. 
De veranderingen hebben we in dit onderzoek beschreven. Omgevingsmanagement is een rol die continu 
in beweging zal blijven omdat de omgeving zich ook continu blijft ontwikkelen.
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Nawoord
Na anderhalf jaar onderzoek ligt hier de onderzoeksrapportage 
van het onderzoek naar omgevingsmanagement bij water-
schappen. In deze anderhalf jaar hebben we veel mensen 
gesproken, presentaties mogen geven bij onder andere het 
Platform Omgevingsmanagement (POM), de landelijke omge-
vingsmanagementdag (LOMD) en diverse waterschappen. De 
presentaties werden interactieve sessie waarin wij een eerste 
tussenrapportage gaven van ons onderzoek. Bij elke presentatie 
werd de betrokkenheid van de zaal duidelijk; hieruit bleek 
hoezeer wij de ‘gevoelige snaar’ raakte met ons onderzoek. 

Het is enerverend en mooi om te zien dat wij van een conceptu-
eel idee naar een tastbaar product zijn gegaan, dat ook nog eens 
voorziet in een behoefte. Met recht kan hier gezegd worden: 
“voor omgevingsmanagers, door omgevingsmanagers”.

Toen wij eind 2016 aan dit project begonnen hadden wij het  
idee dat wij 80% van de waterschappen zouden kunnen 
bezoeken om hier onze informatie op te halen. Een score van 
80% van de waterschappen was voor ons een zeer mooi resul-
taat. Uiteindelijk hebben alle waterschappen deelgenomen!  
De HWBP-community heeft ons gesteund door de aankon- 

 
diging van ons onderzoek breed te verspreiden 
onder de omgevingsmanagers. We willen het HWBP  
dan ook hartelijk danken voor hun steun en het steunen 
van dit onderzoek. Mede dankzij de community wisten 
we een score van 100% te behalen. 

We willen alle respondenten bedanken voor hun open-
heid, de fijne gesprekken en het feit dat ze mee wilde 
werken aan ons onderzoek. Wat ons in alle plezierige 
gesprekken is opgevallen is de brede wens tot 
kennisdelen. We zullen aan de hand van de resultaten van 
dit onderzoek niet alleen deze rapportage ter beschik-
king stellen, maar we zullen ook sessies organiseren om 
breder op de resultaten in te gaan.

Onze dank gaat mede uit naar TASK. Dank voor jullie 
enthousiasme en jullie kritische blik om ons scherp te 
houden in onze “onderzoeksbubbel”. 

Het is bijzonder om te zien dat een authentieke wil om 
het vakgebied te verbeteren deuren opent. Bedankt!



76 Bijlages 77 

Bijlage 1: Onderzoeksvragen

Welk model wordt toegepast bij het waterschap? En wat is het effect van dit model op de rol van de 
omgevingsmanager?

1. Maakt u gebruik van het IPM-model? (Meerkeuze: JA/NEE) 
2. Is het model wat u gebruikt bekend/ingebed in de organisatie? (JA/NEE)
3. Hoe is het ingebed binnen de organisatie?
4. Werken jullie met omgevingsmanagers? (JA/NEE)
5. Zo ja, hoeveel werken er ongeveer? Zo nee, waarom niet?
6. Wat verstaan jullie onder omgevingsmanagement?
7. Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de omgevingsmanager?
8. Worden omgevingsmanagers ingezet op alleen grote projecten? (JA/NEE)
9. Zo nee, op welke projecten worden zij nog meer ingezet?
10. Is er een strategie organisatie breed ingezet over omgevingsmanagement (inbedden en ontwikkelen)? 

(JA/ NEE). Zo ja, kan je wat vertellen hierover?
11. Waarom en wanneer worden omgevingsmanagers ingezet bij het waterschap?
12. Wat betekent het betreffende model voor de inzet van een omgevingsmanager (negatief en positief)?

 

Welke factoren dragen bij aan het professionaliseren van omgevingsmanagement? Wat is er voor 
nodig?

1. Per wanneer werken jullie met omgevingsmanagers? (meerkeuze: sinds 5-7 jaar/ sinds 3-5 jaar/ sinds 
0- 3 jaar)

2. Waarom is de rol ingezet? (meerkeuze: bestuurlijke wens/ vanuit HWBP gespiegeld IPM-team wens/ 
sinds invoer van RWS-structuur/ of anders.)

3. Hoe is de rol ingezet? (Meerkeuze: Zijn dit mensen die zijn doorgegroeid vanuit een andere rol, 
Externen ingehuurd die deze rollen vooral oppakken, wij hebben mensen geselecteerd op deze RWS-
ervaring of anders…?)

4. Zal de rol van de omgevingsmanager veranderen t.o.v. de afgelopen 5 jaar geleden? Zo ja, op welke 
vlakken?

5. Hoe ziet de rol van de omgevingsmanager er de komende jaren uit?
6. Wat betekent deze mogelijke verandering voor de inzet van de omgevingsmanager (welke skills zijn er 

nodig?)
7. Is hier al een brede strategie op ontwikkeld? 
8. Wat helpt de organisatie om omgevingsmanagement te ontwikkelen?



78 Overzicht waterschappen 79 

Met dank aan:





O
M
 bij w

aterschappen: een doorkijk in een veranderende rol


